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SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 2 de Abril de 2020, e nos termos defini-
dos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 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 de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de elec-
trónica e de comunicação, do quadro do pessoal dos Serviços de 
Polícia Unitários (SPU), 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 necessárias 
ao exercício de funções de técnico superior, área de electrónica 
e de comunicação.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
do lugar vago 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 equiparado, 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 electrónica e de comunicação, 
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, incluindo estabeleci-
mento, gestão e manutenção dos equipamentos e instrumentos 
electrónicos nestes Serviços.

警 察 總 局

通 告

按照二零二零年四月二日保安司司長的批示，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》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，警察總局進行統一管理制度

的專業或職務能力評估對外開考，以填補警察總局編制內高級

技術員職程第一職階二等高級技術員（電子及通訊範疇）一個職

缺，以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，

旨在對擔任電子及通訊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

進行電子及通訊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，以及執

行本局電子設施設備的管理、建立及維修保養工作。

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

六級別的430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（二零二零年五月十二日或之前）具有

電子工程、通訊工程或相類範疇學士學位或等同學歷、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，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（即二零二零年四月二十三日至

五月十二日）。

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》，

並須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（星期一至四，上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時

四十五分；星期五，上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時

三十分）到澳門南灣大馬路730至804號中華廣場七樓A至C座警

察總局資源管理廳提交。

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

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 
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

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda 
a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-
ciatura, em engenharia electrónica, engenharia de comunica-
ção 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 12 de Maio de 2020) 
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.

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 (23 de Abril a 12 de Maio de 2020).

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-
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 e sexta-
-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 
horas), no Departamento de Gestão de Recursos dos SPU, sito 
na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício China Pla-
za, 7.º andar A-C, 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 a apresen-
tação de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o 
acesso à plataforma pode ser feito através da página elec-
trónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do 
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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。

7.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第7.1點a）至c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個人資

料紀錄。

如第7.1點a）至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。

7.3 如第7.1點a）至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。

7.4 如投考人無提交第7.1點a）至c）項所指的文件，或倘要

求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補交所欠

文件，否則被除名。

7.5 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）至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. 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；

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.

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) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprova-
do pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devida-
mente preenchida e assinada, devendo a mesma ser acompa-
nhada de cópia 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 c) do ponto 7.1 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) a c) do ponto 7.1, bem como do registo biográfi-
co, se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos 
processos individuais, devendo ser declarado tal facto na apre-
sentação de candidatura.

7.3 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a) a c) do ponto 7.1 podem ser simples ou autenticadas.

7.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a) a c) do ponto 7.1 ou do registo biográfico quando é 
exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta 
no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.

7.5 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, junto da 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 comprovativos referidos nas alíneas a) 
a c) do ponto 7.1, deve entregar os originais ou cópias autenti-
cadas dos referidos documentos dentro do prazo para a entrega 
dos documentos necessários à instrução do processo de provi-
mento.

8. Métodos de selecção

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

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;
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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，審核其擔任相

關職務的能力。

10. 評分制度

在各甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試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（具淘汰性質）——50%；

甄選面試——40%；

履歷分析——10%。

12. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

13.公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門南灣大馬路730至804號

中華廣場七樓A至C座警察總局資源管理廳告示板並上載於行

政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及本局網頁http://www.

spu.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730至804號中華廣

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

O candidato que falte ou desista de qualquer das provas é 
automaticamente excluído.

9. Objectivos dos métodos de selecção

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

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

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

10. Sistema de classificação

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

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

11. Classificação final

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

Prova de conhecimentos (com carácter eliminatório) — 50%;

Entrevista de selecção — 40%;

Análise curricular — 10%.

12. Condições de preferência

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

13. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva serão afixadas, no quadro de 
anúncio do Departamento de Gestão de Recursos dos SPU, 
sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício China 
Plaza, 7.º andar A-C, Macau, e disponibilizadas nas páginas 
electrónicas dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/) e dos SPU 
(http://www.spu.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 Admi-
nistrativa Especial de Macau e afixados no quadro de anúncio do 
Departamento de Gestão de Recursos dos SPU, sito na Ave-
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場七樓A至C座警察總局資源管理廳告示板並上載於行政公職

局網頁http://www.safp.gov.mo/及本局網頁http://www.spu.gov.

mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門南灣大馬路730至804號中華

廣場七樓A至C座警察總局資源管理廳告示板並上載於行政公

職局網頁http://www.safp.gov.mo/及本局網頁http://www.spu.

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》，

張貼於澳門南灣大馬路730至804號中華廣場七樓A至C座警察

總局資源管理廳告示板並上載於行政公職局網頁ht tp://w w w.

safp.gov.mo/及本局網頁http://www.spu.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 第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

14.3 現行的《澳門公共行政工作人員通則》；

14.4 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》；

14.5 現行第63/85/M號法令《規定購置物品及取得服務之

程序》；

14.6 經第1/2017號法律修改第1/2001號法律——《澳門特

別行政區警察總局》；

14.7 經第13/2017號行政法規修改的第5/20 09號行政法

規——《警察總局的組織及運作》；

14.8 電子範疇技術知識及應用；

14.9 通訊範疇技術知識及應用；

14.10 電話系統技術知識及應用；

14.11 視訊及影音系統技術知識及應用；

14.12 電子監控系統技術知識及應用；

14.13 區域網絡及廣域網絡技術知識及應用；

14.14 內聯網及國際互聯網技術知識及應用；

nida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício China Plaza, 7.º 
andar A-C, Macau, bem como disponibilizados nas páginas 
electrónicas dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/) e dos SPU 
(http://www.spu.gov.mo/).

As listas classificativas intermédias serão afixadas, no quadro 
de anúncio do Departamento de Gestão de Recursos dos SPU, 
sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício China 
Plaza, 7.º andar A-C, Macau, e disponibilizadas nas páginas 
electrónicas dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/) e dos SPU 
(http://www.spu.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, 
afixada no quadro de anúncio do Departamento de Gestão de 
Recursos dos SPU, sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, 
Edifício China Plaza, 7.º andar A-C, Macau, bem como dispo-
nibilizada nas páginas electrónicas dos SAFP (http://www.safp.
gov.mo/) e dos SPU (http://www.spu.gov.mo/).

14. Programa das provas

14.1 Lei Básica da RAEM da República Popular da China;

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

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

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

14.5 Decreto-Lei n.º 63/85/M, vigente — Regula o processo 
de aquisição de bens e serviços;

14.6 Lei n.º 1/2001, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 1/2017 — Serviços de Polícia Unitários da Região Adminis-
trativa Especial de Macau;

14.7 Regulamento Administrativo n.º 5/2009, com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 13/2017 
— Organização e funcionamento dos Serviços de Polícia Uni-
tários;

14.8 Conhecimentos e aplicação de técnica de electrónica;

14.9 Conhecimentos e aplicação de técnica de comunicação;

14.10 Conhecimento e aplicação de técnica de sistema telefónico;

14.11 Conhecimento e aplicação de técnica de sistema de vídeo 
e audiovisual;

14.12 Conhecimento e aplicação de técnica de sistema de 
monitorização electrónica;

14.13 Conhecimento e aplicação de técnica das redes LAN e 
WAN;

14.14 Conhecimento e aplicação de técnica de Intranet e da 
Internet;
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14.15 編寫建議書、報告書、專業技術意見書等文件或撰

文；

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），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》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：資源管理廳廳長 陳思敏

正選委員：電腦及資訊科技處處長 鄺耀漢

  首席顧問高級技術員 黃永祺

候補委員：顧問高級技術員（職務主管） 鄭奇添

  顧問高級技術員 陳煥鋒

二零二零年四月九日於警察總局

局長辦公室協調員 趙汝民

（是項刊登費用為 $14,056.00）

按照二零二零年四月二日保安司司長的批示，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》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，警察總局進行統一管理制度

的專業或職務能力評估對外開考，以填補警察總局編制內技術

員職程第一職階二等技術員（資訊範疇）一個職缺，以填補開考

有效期屆滿前本局出現的職缺。

14.15 Elaboração de proposta, relatório, parecer técnico pro-
fissional e documentos relacionados.

Na prova de conhecimentos, os candidatos só podem con-
sultar os diplomas legais referidos neste programa de aviso, na 
sua versão original, sem anotações do editor e sem quaisquer 
notas, não sendo permitida a consulta de outros livros ou infor-
mações de referência, nem a utilização de equipamento elec-
trónico.

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, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2017.

16. Observação

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

17. Composição do júri

Presidente: Chan Si Man, chefe do Departamento de Gestão 
de Recursos.

Vogais efectivos: Kuong Io Hon, chefe da Divisão de Infor-
mática e de Tecnologias da Informação; e

 Wong Weng Kei, técnico superior assessor principal.

Vogais suplentes: Cheang Kei Tim, técnico superior assessor 
(chefia funcional); e

 Chan Wun Fong, técnico superior assessor.

Serviços de Polícia Unitários, aos 9 de Abril de 2020.

O Coordenador do Gabinete do Comandante-geral, Chio U 
Man.

(Custo desta publicação $ 14 056,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 2 de Abril de 2020, 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 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 de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico, área de informática, do quadro 
do pessoal dos Serviços de Polícia Unitários (SPU), e dos que 
vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do 
concurso:
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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，

旨在對擔任資訊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

進行資訊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；尤其負責對網站和資訊系統進行分析、設計、開發、

測試、推行等，及資訊範疇的技術支援。

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. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零二零年五月十二日或以前）具有

資訊範疇或相類範疇高等專科學位程度的高等課程，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（即二零二零年四月二十三日至

五月十二日）。

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, área de informática.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento do 
lugar vago e dos que vierem a verificar-se nestes 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

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área de informática, tendo em vista a 
fundamentação de tomada de decisões; participação em reuniões 
para análise de projectos ou programas; participação na 
concepção, redacção e implementação de projectos; proceder à 
adaptação de métodos e processos científico-técnicos; propos-
tas de soluções com base em estudos e tratamento de dados; 
responsabilizar-se, nomeadamente, pela análise, concepção, 
exploração e teste de página electrónica e sistemas de informa-
ção, e pelo apoio técnico na área de informática.

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. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam habilitações 
académicas ao nível de curso superior de bacharelato na área de 
informática ou afins, que satisfaçam os demais requisitos gerais 
para o desempenho de funções públicas, nos termos da legisla-
ção em vigor, nomeadamente: ser residente permanente da Re-
gião Administrativa Especial de Macau; maioridade; capacidade 
profissional, aptidão física e mental, até ao termo do prazo da 
apresentação de candidaturas (até ao dia 12 de Maio de 2020) e 
se encontrem nas situações indicadas no n.º 3 do artigo 12.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 Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017. 

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau (23 de Abril a 12 de Maio de 2020).



N.º 17 — 22-4-2020 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5431

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》，

並須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（星期一至四，上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時

四十五分；星期五，上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時

三十分）到澳門南灣大馬路730至804號中華廣場七樓A至C座警

察總局資源管理廳提交。

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； 

7.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第7.1點a）至c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個人資

料紀錄。

如第7.1點a）至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。

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-
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 e sexta-
-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 
horas), no Departamento de Gestão de Recursos dos SPU, sito 
na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício China Pla-
za, 7.º andar A-C, 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 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.

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

7.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a) a c) do ponto 7.1 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) a c) do ponto 7.1, bem como do registo biográfi-
co, se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos 
processos individuais, devendo ser declarado tal facto na apre-
sentação de candidatura.
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7.3 如第7.1點a）至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。

7.4 如投考人無提交第7.1點a）至c）項所指的文件，或倘要求

的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補交所欠文

件，否則被除名。

7.5 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）至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. 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。

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，審核其擔任相

關職務的能力。

10. 評分制度

在各甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試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（具淘汰性質）——50%；

7.3 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a) a c) do ponto 7.1 podem ser simples ou autenticadas.

7.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a) a c) do ponto 7.1 ou do registo biográfico quando é 
exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta 
no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.

7.5 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, junto da 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 comprovativos referidos nas alíneas a) 
a c) do ponto 7.1, deve entregar os originais ou cópias autenti-
cadas dos referidos documentos dentro do prazo para a entrega 
dos documentos necessários à instrução do processo de provi-
mento.

8. Métodos de selecção

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

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

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

O candidato que falte ou desista de qualquer das provas é 
automaticamente excluído.

9. Objectivos dos métodos de selecção

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

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

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

10. Sistema de classificação

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

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

11. Classificação final

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

Prova de conhecimentos (com carácter eliminatório) — 50%;
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甄選面試——40%；

履歷分析——10%。

12. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

13. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門南灣大馬路730至804號

中華廣場七樓A至C座警察總局資源管理廳告示板並上載於行

政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及本局網頁http://www.

spu.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730至804號中華廣

場七樓A至C座警察總局資源管理廳告示板並上載於行政公職

局網頁http://www.safp.gov.mo/及本局網頁http://www.spu.gov.

mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門南灣大馬路730至804號中華

廣場七樓A至C座警察總局資源管理廳告示板並上載於行政公

職局網頁http://www.safp.gov.mo/及本局網頁http://www.spu.

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》，

張貼於澳門南灣大馬路730至804號中華廣場七樓A至C座警察

總局資源管理廳告示板並上載於行政公職局網頁ht tp://w w w.

safp.gov.mo/及本局網頁http://www.spu.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 第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

14.3 現行的《澳門公共行政工作人員通則》；

14.4 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》；

14.5 現行第63/85/M號法令《規定購置物品及取得服務之程

序》；

Entrevista de selecção — 40%;

Análise curricular — 10%.

12. Condições de preferência

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

13. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva serão afixadas, no quadro de 
anúncio do Departamento de Gestão de Recursos dos SPU, 
sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício China 
Plaza, 7.º andar A-C, Macau, e disponibilizadas nas páginas 
electrónicas dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/) e dos SPU 
(http://www.spu.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 e afixados no quadro de anún-
cio do Departamento de Gestão de Recursos dos SPU, sito na 
Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício China Plaza, 
7.º andar A-C, Macau, bem como disponibilizados nas páginas 
electrónicas dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/) e dos SPU 
(http://www.spu.gov.mo/).

As listas classificativas intermédias serão afixadas, no quadro 
de anúncio do Departamento de Gestão de Recursos dos SPU, 
sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício China 
Plaza, 7.º andar A-C, Macau, e disponibilizadas nas páginas 
electrónicas dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/) e dos SPU 
(http://www.spu.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, 
afixada no quadro de anúncio do Departamento de Gestão de 
Recursos dos SPU, sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-
-804, Edifício China Plaza, 7.º andar A-C, Macau, bem como 
disponibilizada nas páginas electrónicas dos SAFP (http://
www.safp.gov.mo/) e dos SPU (http://www.spu.gov.mo/).

14. Programa das provas

14.1 Lei Básica da RAEM da República Popular da China;

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

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

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

14.5 Decreto-Lei n.º 63/85/M, vigente — Regula o processo 
de aquisição de bens e serviços;
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14.6 經第507/2017號行政長官批示修改的六月三日第39/

GM/96號批示——《訂定行政當局在資訊方面之活動之若干協

調機制》；

14.7 經第1/2017號法律修改第1/2001號法律——《澳門特別

行政區警察總局》；

14.8 經第13/2017號行政法規修改的第5/20 09號行政法

規——《警察總局的組織及運作》；

14.9 資訊項目規劃、管理及實施的知識；

14.10 「應用系統分析及開發」部分：

a）軟件系統的分析方法及系統開發的知識；

b）程式設計語言，包括PHP、Java及C#；

c）開發框架的應用，包括Apache Wicket、Spring、Spring 

Security及Hibernate；

d）網頁設計及編程的相關知識，包括：H T M L、C S S、

JavaScript及JQuery；

e）Client/Server、Web資訊系統及Web Services之開發；

f）數據庫的應用及設計，包括M S  S Q L、M y S Q L及

PostgreSQL；

g）軟件系統的各種測試方式（包括：單元、功能、集成和壓

力測試）的相關知識。

14.11 「網絡系統構建及管理」部分：

a）電腦網絡及個人電腦軟硬件的知識；

b）伺服器的操作及管理，包括W i ndow s S er ver 2016、

Windows Server 2012、Linux及Citrix XenServer；

c）編寫Linux及Windows的Script程式；

d）區域網絡及廣域網絡的架設、管理及操作；

e）網絡安全知識。

14.12 編寫建議書、報告書、專業技術意見書等文件或撰文。

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），不得查

閱其他參考書籍或資料，亦不得使用電子器材。

14.6 Despacho n.º 39/GM/96, de 3 de Junho, com as alterações 
introduzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 507/2017 
— Define mecanismos de coordenação das actividades da Ad-
ministração no domínio da informática; 

14.7 Lei n.º 1/2001, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 1/2017 — Serviços de Polícia Unitários da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau;

14.8 Regulamento Administrativo n.º 5/2009, com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 13/2017 
— Organização e funcionamento dos Serviços de Polícia Unitá-
rios;

14.9 Conhecimentos sobre o planeamento, gestão e imple-
mentação de projectos informáticos;

14.10 Análise e desenvolvimento de sistemas de aplicação:

a) Conhecimentos sobre os métodos analíticos e desenvolvi-
mento de sistemas de softwares;

b) Linguagem de Programação, nomeadamente: PHP, Java e 
C#;

c) Aplicação da Estrutura de Desenvolvimento, nomeada-
mente: Apache Wicket, Spring, Spring Security e Hibernate;

d) Conhecimentos relativos ao desenho e programação de 
páginas electrónicas, incluindo: HTML, CSS, JavaScript e 
JQuery;

e) Desenvolvimento do sistema informático Client/Server, 
Web e do Web Services;

f) Aplicação e desenho de bases de dados, nomeadamente: 
MS SQL, MySQL e PostgreSQL;

g) Conhecimentos relativos às várias formas de teste de sis-
temas de softwares (incluindo: testes de unidade, função, inte-
gração e pressão).

14.11 Construção e gestão de sistemas de redes:

a) Conhecimentos sobre a rede informática, o software e o 
hardware do computador individual;

b) Manipulação e gestão do servidor, nomeadamente: Win-
dows Server 2016, Windows Server 2012, Linux e Citrix Xen-
Server;

c) Redacção de programas do modelo Script de Linux e Win-
dows;

d) Configuração, gestão e manipulação de LAN e de WAN;

e) Conhecimentos sobre a segurança de redes.

14.12 Elaboração de proposta, relatório, parecer técnico pro-
fissional e documentos relacionados.

 Na prova de conhecimentos, os candidatos só podem con-
sultar os diplomas legais referidos neste programa de aviso, na 
sua versão original, sem anotações do editor e sem quaisquer 
notas, não sendo permitida a consulta de outros livros ou infor-
mações de referência, nem a utilização de equipamento elec-
trónico.
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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。

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：電腦及資訊科技處處長 鄺耀漢

正選委員：顧問高級技術員（職務主管） 林文鋒

  顧問高級技術員（職務主管） 鄭奇添

候補委員：顧問高級技術員 陳煥鋒

  顧問高級技術員 潘耀威

二零二零年四月九日於警察總局

局長辦公室協調員 趙汝民

（是項刊登費用為 $14,609.00）

按照保安司司長於二零二零年四月二日作出的批示，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》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，警察總局進行統

一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，以填補警察總局

編制內翻譯員職程第一職階二等翻譯員（中英文）一個職缺，以

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，

旨在對擔任中英翻譯員所需的特定勝任力進行評估。

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, 
e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2017.

16. Observação

Os dados que os candidatos apresentem 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: Kuong Io Hon, chefe da Divisão de Informática e 
de Tecnologias da Informação.

Vogais efectivos: Lam Man Fong, técnico superior assessor 
(chefia funcional); e

 Cheang Kei Tim, técnico superior assessor (chefia funcio-
nal).

Vogais suplentes: Chan Wun Fong, técnico superior assessor; e

Poon Yiu Wai, técnico superior assessor.

Serviços de Polícia Unitários, aos 9 de Abril de 2020.

O Coordenador do Gabinete do Comandante-geral, Chio U 
Man.

(Custo desta publicação $ 14 609,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 2 de Abril de 2020, 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 introduzidas pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2017, 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, 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 intérprete-tradutor 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor, nas 
línguas chinesa e inglesa, do quadro do pessoal dos Serviços de 
Polícia Unitários, 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 necessá-
rias ao exercício de funções de intérprete-tradutor, nas línguas 
chinesa e inglesa.
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本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 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語文翻譯

（中英/英中）；須忠於演說者的正確意思進行兩種語文的接續

傳譯或同聲傳譯（中英 /英中）；對中英及英中文本進行翻譯鑑

定；可專注於本身特擅而獲指派的特定範疇的翻譯或傳譯（中

英/英中）工作。

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號法律修改的

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，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

4. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零二零年五月十二日或之前）具有

中英翻譯或語言範疇（中文或英文）學士學位或等同學歷、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，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（即二零二零年四月二十三日至

五月十二日）。

5.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行

政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，

並須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（星期一至四，上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時

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

2. Conteúdo funcional

Ao intérprete-tradutor de 2.ª classe compete efectuar a tra-
dução de textos escritos de chinês para inglês e vice-versa, pro-
curando respeitar o conteúdo e a forma dos mesmos; fazer a 
interpretação consecutiva ou simultânea de intervenções orais 
de chinês para inglês e vice-versa, procurando respeitar o sen-
tido exacto do que é dito pelos intervenientes; prestar serviços 
de peritagem oficial em documentos escritos em qualquer das 
duas línguas (chinês/inglês); pode ser especializado em certos 
tipos de tradução ou de interpretação (chinês /inglês) e ser de-
signado em conformidade.

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.

4. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda 
a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-
ciatura, em tradução e interpretação (chinês e inglês) ou em 
línguas (chinesa ou inglesa), que satisfaçam os demais requisi-
tos gerais para o desempenho de funções públicas, nos termos 
da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente perma-
nente da Região Administrativa Especial de Macau; maiori-
dade; com capacidade profissional; aptidão física e mental, até 
ao termo do prazo da apresentação de candidatura (até ao dia 
12 de Maio de 2020) 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 introdu-
zidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, ou do n.º 1 
do artigo 2.º do Regulamento Administrativo 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 Administrativa 
Especial de Macau (23 de Abril a 12 de Maio de 2020).

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, 
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四十五分；星期五，上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時

三十分）到澳門南灣大馬路730至804號中華廣場七樓A至C座警

察總局資源管理廳提交。

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。

6.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第6.1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6.1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。

6.3 如第6.1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。

6.4 如投考人無提交第6.1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。

6.5 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。

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), no Departamento de Gestão de Re-
cursos dos SPU, sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, 
Edifício China Plaza, 7.º andar A-C, Macau.

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 
na 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.

6. Documentos a apresentar na candidatura

6.1 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 preenchida e assinada, devendo a mesma ser acompa-
nhada de cópia dos documentos comprovativos do mencionado.

6.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 6.1 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 comprovativos referidos 
nas alíneas a), b) e c) do ponto 6.1, bem como do registo bio-
gráfico, se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respec-
tivos processos individuais, devendo ser declarado tal facto na 
apresentação de candidatura.

6.3 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 6.1 podem ser simples ou autenticadas.

6.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 6.1 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.

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, junto da mesma.
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6.6 如投考人於報考時所提交的第6.1點a）、b）和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。

7. 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）——具淘汰性質；

第二階段：口試（時間為三十分鐘）——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。

8. 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：透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、工

作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任相關職務的能

力。

9. 評分制度

在各甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

10. 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——60%；

筆試（具淘汰性質）——佔知識考試的50%；

口試（具淘汰性質）——佔知識考試的50%；

甄選面試——30%；

履歷分析——10%。

6.6 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas 
a), b) e c) do ponto 6.1, 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. 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, com carácter 
eliminatório;

2.ª fase: prova oral, com a duração de 30 minutos, com carác-
ter 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 das provas é 
automaticamente excluído.

8. 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 da respectiva função, ponderando a habi-
litação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

9. 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.

10. Classificação final

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

Provas de conhecimentos — 60%;

Prova escrita (com carácter eliminatório) — representa 50% 
das provas de conhecimentos;

Prova oral (com carácter eliminatório) — representa 50% 
das provas de conhecimentos;

Entrevista de selecção — 30%;

Análise curricular — 10%.
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11. 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。

12. 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730至804號

中華廣場七樓A至C座警察總局資源管理廳告示板並上載於行

政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及本局網頁http://www.

spu.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730至804號中華廣

場七樓A至C座警察總局資源管理廳告示板並上載於行政公職

局網頁http://www.safp.gov.mo/及本局網頁http://www.spu.gov.

mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門南灣大馬路730至804號中華

廣場七樓A至C座警察總局資源管理廳告示板並上載於行政公

職局網頁http://www.safp.gov.mo/及本局網頁http://www.spu.

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》，

張貼於澳門南灣大馬路730至804號中華廣場七樓A至C座警察

總局資源管理廳告示板並上載於行政公職局網頁ht tp://w w w.

safp.gov.mo/及本局網頁http://www.spu.gov.mo/。

13. 考試範圍

13.1 中文翻譯英文；

13.2 英文翻譯中文；

13.3 中（粵語/普通話）、英文閱讀理解；

13.4 中（粵語/普通話）、英文寫作及口語表達能力；

13.5 翻譯及傳譯澳門特別行政區公共行政知識以及國內外

時事及通識；

13.6 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

11. Condições de preferência

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

12. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva serão afixadas, no quadro de 
anúncio do Departamento de Gestão de Recursos dos SPU, 
sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício China 
Plaza, 7.º andar A-C, Macau, e disponibilizadas nas páginas 
electrónicas dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/) e dos SPU 
(http://www.spu.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 e afixados no quadro de 
anúncio do Departamento de Gestão de Recursos dos SPU, 
sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício China 
Plaza, 7.º andar A-C, Macau, bem como disponibilizados nas 
páginas electrónicas dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/) e dos 
SPU (http://www.spu.gov.mo/).

As listas classificativas intermédias serão afixadas, no quadro 
de anúncio do Departamento de Gestão de Recursos dos SPU, 
sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício China 
Plaza, 7.º andar A-C, Macau, e disponibilizadas nas páginas 
electrónicas dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/) e dos SPU 
(http://www.spu.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, 
afixada no quadro de anúncio do Departamento de Gestão de 
Recursos dos SPU, sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, 
Edifício China Plaza, 7.º andar A-C, Macau, bem como dispo-
nibilizada nas páginas electrónicas dos SAFP (http://www.safp.
gov.mo/) e dos SPU (http://www.spu.gov.mo/).

13. Programa das provas

13.1 Tradução de chinês para inglês;

13.2 Tradução de inglês para chinês;

13.3 Leitura e interpretação de textos escritos em chinês 
(cantonense/mandarim) e em inglês;

13.4 Redacção de textos e capacidade de comunicação oral 
nas línguas chinesa (cantonense/mandarim) e inglesa;

13.5 Tradução e interpretação de matérias de Administração 
Pública da Região Administrativa Especial de Macau, actuali-
dades nacionais e internacionais e conhecimentos gerais;

13.6 Lei Básica da RAEM da República Popular da China;
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13.7 澳門公職法律制度：

13.7.1 現行《澳門公共行政工作人員通則》；

13.7.2 經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律——《公

務人員職程制度》；

13.7.3 第15/2009號法律——《領導及主管人員通則的基本

規定》；

13.7.4 第26/2009號行政法規——《領導及主管人員通則的

補充規定》；

13.7.5 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》；

13.7.6 第12/2015號法律——《公共部門勞動合同制度》；

13.8 經第1/2017號法律修改第1/2001號法律——《澳門特

別行政區警察總局》；

13.9 經第13/2017號行政法規修改的第5/20 09號行政法

規——《警察總局的組織及運作》；

知識筆試時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的法

例及使用中英紙本字典作參考，有關文本除原文外，不得有另外

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。

14. 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。

15. 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。

16. 典試委員會的組成

主席：顧問 吳麗珍

正選委員：顧問翻譯員（職務主管） 高若珊

  顧問高級技術員（職務主管） 黃建玲（司法警

 察局）

13.7 Regime jurídico da Função Pública:

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

13.7.2 Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 4/2017 — Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos;

13.7.3 Lei n.º 15/2009 — Disposições Fundamentais do Esta-
tuto do Pessoal de Direcção e Chefia;

13.7.4 Regulamento Administrativo n.º 26/2009 — Disposi-
ções Complementares do Estatuto do Pessoal de Direcção e 
Chefia;

13.7.5 Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017;

13.7.6 Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos;

13.8 Lei n.º 1/2001, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 1/2017 — Serviços de Polícia Unitários da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau;

13.9 Regulamento Administrativo n.º 5/2009, com as alterações 
introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 13/2017 — Or-
ganização e funcionamento dos Serviços de Polícia Unitários.

Na prova de conhecimentos, os candidatos só podem con-
sultar os diplomas legais referidos neste programa de aviso e 
utilizar dicionários chinês-inglês/inglês-chinês em papel, na 
sua versão original, sem anotações do editor e sem quaisquer 
notas, não sendo permitida a consulta de outros livros ou infor-
mações de referência, nem a utilização de equipamento elec-
trónico.

14. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
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 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.

15. Observação

Os dados que os candidatos apresentem 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».

16. Composição do júri

Presidente: Ng Lai Chan, assessora.

Vogais efectivas: Anabela Maria Gomes, intérprete-tradutora 
assessora (chefia funcional); e

Wong Kin Leng, técnica superior assessora (chefia funcional) 
(Polícia Judiciária).
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候補委員：顧問翻譯員 駱燕萍

  顧問高級技術員 陳永威（司法警察局）

二零二零年四月九日於警察總局

局長辦公室協調員 趙汝民

（是項刊登費用為 $13,817.00）

海 關

公 告

第03/2020/DAF/SA號公開招標

澳門特別行政區海關宣佈，根據行政長官於二零二零年三月

十一日作出的批示，為取得「車載移動式貨物及車輛檢查系統」

進行公開招標。

有關《招標方案》及《承投規則》存放於媽閣上街嘉路一世

船塢西南端，澳門特別行政區海關大樓之“辦事處”內，有意者

可於辦公時間內到上址參閱，如欲索取上述文件之副本，需繳付

影印費用，招標程序於上址進行。

標書必須於二零二零年五月十九日下午五時前遞交至上述

之澳門特別行政區海關辦事處。

投標人除須遞交《招標方案》及《承投規則》所要求

之文件外，尚須遞交已繳付臨時擔保澳門元壹佰萬元整

（$1,000,000.00）之證明文件。該擔保須以現金、本票（抬頭人

為「澳門特別行政區海關」）或銀行擔保方式遞交，倘以現金或

本票方式，則應交予澳門特別行政區海關行政財政廳司庫；倘屬

銀行擔保，該擔保不得附條件或受終止性期限約束。

開標日期將於二零二零年五月二十日上午十時於媽閣上街嘉

路一世船塢西南端，澳門特別行政區海關大樓內舉行。

二零二零年四月十四日於海關

關長 黃文忠

（是項刊登費用為 $1,971.00）

Vogais suplentes: Lok In Peng, intérprete-tradutora assessora; e

Chan Weng Vai, técnico superior assessor (Polícia Judiciária).

Serviços de Polícia Unitários, aos 9 de Abril de 2020.

O Coordenador do Gabinete do Comandante-geral, Chio U 
Man.

(Custo desta publicação $ 13 817,00)

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Anúncio

Concurso Público n.º 03/2020/DAF/SA

Os Serviços de Alfândega de Macau fazem público que, de 
acordo com o despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 11 
de Março de 2020, se encontra aberto o concurso público para 
a aquisição de «Sistema móvel de inspecção de carga/veículo».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontram-se disponíveis na Secretaria do Edifício dos Servi-
ços de Alfândega de Macau, sita na Rua de S. Tiago da Barra, 
Doca D. Carlos I, SW, Macau, onde decorrerá o processo do 
concurso, podendo os mesmos ser consultados nos dias úteis 
e nas horas de expediente. Os interessados precisam de pagar 
para adquirirem as fotocópias dos documentos acima referidos.

As propostas devem ser entregues à Secretaria dos Serviços 
de Alfândega de Macau até às 17,00 horas do dia 19 de Maio 
de 2020.

Para além dos documentos acima referidos, exigidos no 
respectivo programa do concurso e no caderno de encargos, 
deve o concorrente entregar ainda o documento comprovativo 
da efectivação da caução provisória no valor de um milhão de 
patacas ($ 1 000 000,00). A respectiva caução deve ser prestada 
em numerário, livrança (em nome dos Serviços de Alfândega 
da RAEM) ou por garantia bancária. Caso seja prestada em 
numerário ou livrança, deverá ser entregue na Tesouraria do 
Departamento Administrativo e Financeiro dos Serviços de 
Alfândega de Macau. Caso seja prestada em garantia bancária, 
esta não pode ser sujeita a condição ou termo resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á no Edifício dos Ser-
viços de Alfândega, sito na Rua de S. Tiago da Barra, Doca D. 
Carlos I, SW, Macau, pelas 10,00 horas, no dia 20 de Maio de 
2020.

Serviços de Alfândega, aos 14 de Abril de 2020.

O Director-geral, Vong Man Chong.

(Custo desta publicação $ 1 971,00)
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檢 察 長 辦 公 室

名 單

統一管理制度——專業或職務能力評估對外開考

檢察長辦公室第一職階輕型車輛司機

檢察長辦公室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

本辦公室出現的職缺，經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》第二組刊登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 姓名  最後成績

1.º 梁彬元 7373XXXX .......................................... 71.61

2.º 梁振英 1215XXXX .......................................... 65.54

被除名的投考人：

姓名 備註

鄭有能 5204XXXX （a）

杜劍鳴 1485XXXX （b）

林劍豪 5137XXXX （b）

劉富德 7431XXXX （b）

劉昶 1249XXXX （a）

冼嘉旗 1220XXXX （a）

鄒泳鎮 1524XXXX （b）

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。

（b）最後成績低於50分。

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。

（經檢察長於二零二零年四月十五日的批示認可）

二零二零年四月九日於檢察長辦公室

GABINETE DO PROCURADOR

Lista

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, 

para motorista de ligeiros, 1.º escalão, 

do Gabinete do Procurador

De classificação final dos candidatos ao concurso de avaliação 
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 motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de 
motorista de ligeiros, do Gabinete do Procurador, e dos que 
vierem a verificar-se, neste Gabinete, até ao termo da validade 
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 25 
de Setembro de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome  Classificação
 final

1.º Leong, Pan Un 7373XXXX .................... 71,61

2.º Leong, Chan Ieng 1215XXXX .................... 65,54

Candidatos excluídos:

Nome Notas

Cheang, Iao Nang 5204XXXX (a)

Du, Jianming 1485XXXX (b)

Lam, Kim Hou 5137XXXX (b)

Lao, Fu Tak 7431XXXX (b)

Lau, Joao Chong 1249XXXX (a)

Sin, Ka Kei 1220XXXX (a)

Zou, Yongzhen 1524XXXX (b)

Observações para os candidatos excluídos:

(a) Por ter 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.

(b) Por ter obtido classificação inferior a 50 valores na classi-
ficação final.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem inter-
por recurso da presente lista 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 Procurador, de 15 

de Abril de 2020).

Gabinete do Procurador, aos 9 de Abril de 2020.
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典試委員會：

主席：法律事務處處長 卓倩芝

正選委員：職務主管 王敬秋

  特級技術輔導員 李達康

（是項刊登費用為 $2,877.00）

新 聞 局

通 告

按照行政長官於二零二零年一月十日的批示，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》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，新聞局進行統一管理制度的

專業或職務能力評估對外開考，以填補本局編制內高級技術員

職程第一職階二等高級技術員（英文傳意範疇）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，

旨在對擔任英文傳意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

進行英文傳意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，

O Júri:

Presidente: Cheok Sin Chi, chefe da Divisão de Assuntos 
Legais.

Vogais efectivos: Wong Keng Chao, chefia funcional; e

Lei Tat Hong, adjunto-técnico especialista.

(Custo desta publicação $ 2 877,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aviso

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Exe-
cutivo, de 10 de Janeiro de 2020, e nos termos definidos no 
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 Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2017, 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, 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 de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de 
comunicação em língua inglesa, do quadro do pessoal do Ga-
binete de Comunicação Social, e dos que vierem a verificar-se 
neste Gabinete 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 comu-
nicação em língua inglesa.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento do 
lugar vago 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 equiparado, 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 comunicação em língua inglesa, 
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-
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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，包括就項

目及活動進行文字製作、編輯及校對。

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

六級別的430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（二零二零年五月十二日）具有英文、

英國文學、英文傳意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，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（即二零二零年四月二十三日至

五月十二日）；

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762-804號中華廣場15樓新聞局

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

-técnicos; propostas de soluções com base em estudos e trata-
mento de dados; exercício de funções consultivas; supervisão 
ou coordenação de outros trabalhadores.

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 
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

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 língua inglesa, literatura inglesa, comunicação 
em língua inglesa 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, até ao termo do 
prazo da apresentação de candidaturas (até ao dia 12 de Maio 
de 2020) e se encontrem nas situações indicadas no n.º 3 do artigo 
12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 
2.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau (23 de Abril a 12 de Maio de 2020);

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

6.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, 
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresen-
tação 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 e 
sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), 
no átrio do Gabinete de Comunicação Social, sito na Avenida 
da Praia Grande, n.os 762-804, Edif. China Plaza, 15.º andar, 
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 atra-
vés da plataforma de serviço electrónico para a apresentação 
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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。

7.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

a）第7.1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；

b）如第7.1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。

7.3 第7.1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。

7.4 如投考人無提交第7.1點a）、b）及c）項所指的文件，或倘

要求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補交所

欠文件，否則被除名。

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 如投考人於報考時所提交的第7.1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。

7.7 申請准考時，投考人應指明考試時擬用中文或葡文作

答。

8. 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；

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 (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.

7.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 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 c) 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) e b) e 
dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
7.1 podem ser simples ou autenticadas.

7.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 7.1 ou do registo biográfico quando 
é exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta 
no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.

7.5 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  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 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.

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

8. Métodos de selecção

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

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%；

甄選面試=30%；

履歷分析=20%。

12. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

13. 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762-804號中華

廣場15樓新聞局大堂並上載於行政公職局網頁http://www.safp.

gov.mo/及新聞局網頁http://www.gcs.gov.mo/，上述名單的張貼

地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈

於《澳門特別行政區公報》，張貼於澳門南灣大馬路762-804號

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, 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.

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:

Prova de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 20%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência 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 no átrio do 
Gabinete de Comunicação Social, sito na Avenida da Praia 
Grande, n.os 762-804, Edif. China Plaza, 15.º andar, Macau, e 
disponibilizadas na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do Gabi-
nete de Comunicação Social, em http://www.gcs.gov.mo/, sendo 
publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial 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 no átrio 
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中華廣場15樓新聞局大堂並上載於行政公職局網頁http://www.

safp.gov.mo/及新聞局網頁http://www.gcs.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15樓新聞局大堂並上載於行政公職局網頁http://www.safp.

gov.mo/及新聞局網頁http://www.gcs.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/及新聞局網

頁http://www.gcs.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 第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

14.3 《澳門公共行政工作人員通則》現行文本；

14.4 第14/2009號法律《公務人員職程制度》現行文本；

14.5 第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》現行文本；

14.6 第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》；

14.7 第8/2004號法律《公共行政工作人員工作表現評核原

則》；

14.8 第31/2004號行政法規《公共行政工作人員的工作表現

評核一般制度》；

14.9 第8/2006號法律《公務人員公積金制度》；

14.10 第7/2012號行政法規《新聞局的組織及運作》；

14.11 第7/90/M號法律《出版法》；

14.12 第11/91/M號訓令附件《出版登記規章》；

14.13 經第93/99/M號法令修改第8/89/M號法律《訂定視聽

廣播業務之法律制度事宜》；

14.14 第2/1999號法律通過之《政府組織綱要法》；

do Gabinete de Comunicação Social, sito na Avenida da Praia 
Grande, n.os 762-804, Edif. China Plaza, 15.º andar, Macau, e 
disponibilizados nas páginas dos SAFP, em http://www.safp.
gov.mo/, bem como na página electrónica do Gabinete de Co-
municação Social, em http://www.gcs.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no átrio do 
Gabinete de Comunicação Social, sito na Avenida da Praia 
Grande, n.os 762-804, Edif. China Plaza, 15.º andar, Macau, e 
disponibilizadas nas páginas dos SAFP, em http://www.safp.
gov.mo/, bem como na página electrónica do Gabinete de 
Comunicação Social, em http://www.gcs.gov.mo/, sendo publi-
cados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau os anúncios com indicação dos locais em que as mes-
mas 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 Gabi-
nete de Comunicação Social, em http://www.gcs.gov.mo/.

14. Programa da prova

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;

14.3 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, na redacção vigente;

14.4 Lei n.º 14/2009, na redacção vigente — Regime das car-
reiras dos trabalhadores dos serviços públicos;

14.5 Regulamento Administrativo n.º 14/2016, na redacção 
vigente — Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos;

14.6 Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos;

14.7 Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Pública;

14.8 Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime 
geral de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Admi-
nistração Pública;

14.9 Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalha-
dores dos Serviços Públicos;

14.10 Regulamento Administrativo n.º 7/2012 — Organiza-
ção e funcionamento do Gabinete de Comunicação Social;

14.11 Lei n.º 7/90/M — Lei de imprensa;

14.12 Anexo à Portaria n.º 11/91/M — Regulamento do Re-
gisto de Imprensa;

14.13 Lei n.º 8/89/M, com a alteração dada pelo Decreto-Lei 
n.º 93/99/M — Estabelece o regime jurídico da actividade de 
radiodifusão televisiva e sonora;

14.14 Lei n.º 2/1999 — Lei de Bases da Orgânica do Gover-
no;
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14.15 經第28/2018號行政法規修改第6/1999號行政法規

《政府部門及實體的組織、職權與運作》；

14.16 第145/2002號行政長官批示——《澳門特別行政區政

府對定期刊物的補助制度》；

14.17 撰寫建議書、報告書、專業技術意見書及公函等文件；

14.18 撰寫及編輯英文新聞稿及新聞圖片說明；

14.19 英文新聞詞匯、國際組織及國際公約名稱；

14.20 新聞及公關知識；

14.21 英文的書寫能力及閱讀理解能力；

14.22 應用英語的專業知識及相關法例，撰寫宣傳文稿、活

動介紹或擬本；

14.23 英文修辭學專業知識。

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）。

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。

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：新聞局副局長 黃樂宜

正選委員：新聞廳廳長 楊寶琴

  顧問高級技術員 李秀玉

候補委員：首席顧問高級技術員 黃珮珊

  首席顧問高級技術員 Maria Isabel Dias

   Calado André Bandeira

14.15 Regulamento Administrativo n.º 6/1999, com a alte-
ração dada pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2018 — 
Organização, competências e funcionamento dos serviços e 
entidades públicos;

14.16 Despacho do Chefe do Executivo n.º 145/2002 — O 
sistema de apoios do Governo da Região Administrativa Espe-
cial de Macau às publicações periódicas;

14.17 Redacção de propostas, informações e pareceres técni-
co-profissionais, ofícios, entre outros documentos;

14.18 Elaboração e edição de comunicados de imprensa e le-
genda de fotografias em língua inglesa;

14.19 Termos jornalísticos e nomes das organizações e con-
venções internacionais em inglês;

14.20 Conhecimentos sobre comunicação social e relações 
públicas;

14.21 Competência de expressão escrita e compreensão de 
leitura em língua inglesa;

14.22 Aplicação de conhecimentos profissionais de língua 
inglesa e da legislação indicada na redacção de textos de divul-
gação e apresentação das actividades ou minutas;

14.23 Conhecimentos específicos de retórica da língua inglesa.

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).

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, 
e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2017.

16. Observação

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

17. Composição do júri

Presidente: Wong Lok I, subdirector do Gabinete de Comu-
nicação Social.

Vogais efectivos: Ieong Pou Kam, chefe do Departamento de 
Informação; e

Lei Sao Iok, técnica superior assessora.

Vogais suplentes: Vong Pui San, técnica superior assessora 
principal; e

Maria Isabel Dias Calado André Bandeira, técnica superior 
assessora principal.
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二零二零年四月十五日於新聞局

局長 陳致平

（是項刊登費用為 $14,723.00）

科 學 技 術 發 展 基 金

名 單

為履行經第293/2018號行政長官批示修改的八月二十六日第

54/GM/97號批示，科學技術發展基金現公佈二零二零年第一季

度的資助名單： 

Gabinete de Comunicação Social, aos 15 de Abril de 2020.

O Director do Gabinete, Victor Chan.

(Custo desta publicação $ 14 723,00)

FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS 

E DA TECNOLOGIA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 293/2018, vem o Fundo para o Desenvolvimento 
das Ciências e da Tecnologia publicar a lista de apoio financei-
ro concedido no 1.º trimestre do ano de 2020:

受資助實體

Entidades beneficiárias

受資助項目負責人

O responsável de 

projecto de apoio 

financeiro

受資助項目編號

N.º de projecto 

de apoio 

financeiro

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

項目資助

Apoio Financeiro dos Projectos das Ciências e da Tecnologia

聯合國大學 /國際軟件技

術研究所

Instituto Internacional de 

Tecnologia do Software 

d a Un iver s id ade d a s 

Nações Unidas

姚耐心

Thinyane Mamello

0016/2019/A 30/3/2020 $ 202,400.00 智慧城市公民網絡空間彈性研

究（第1期支付）

Smart c ity-zen cyber resi l-

ience (1.º payment)

澳門大學

Universidade de Macau

須成忠

Xu, Chengzhong

0015/2019/AKP 30/3/2020 $ 4,800,000.00 協同智能驅動的無人駕駛關鍵

技術與平台研究（第1期支付）

Research on key technologies 

and platforms for collabora-

tive intelligence driven auto-

-driving cars (1.º payment)

馬少丹

Ma, Shaodan

0032/2019/AGJ 30/3/2020 $ 576,500.00 基於無人機自組網的地質災害

應急通信與監測預警技術研發

（第1期支付）

Emergency communications 

and real-t ime monitor ing/ 

/warning based on UAV net-

works for Geohazard preven-

tion and rescue operation (1.º 

payment)

鄧初夏

Deng, Chuxia

0011/2019/AKP 30/3/2020 $ 5,200,000.00 澳門及周邊地區幾種高發腫瘤

的生物庫的建立及癌症精準醫

療研究（第1期支付）

Biobanking and prec is ion 

oncology of several high-risk 

tu mors in Macao and su r-

rounding areas (1.º payment)
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受資助實體

Entidades beneficiárias

受資助項目負責人

O responsável de 

projecto de apoio 

financeiro

受資助項目編號

N.º de projecto 

de apoio 

financeiro

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

澳門大學

Universidade de Macau

李銘源

Lee, Ming Yuen

0016/2019/AKP 30/3/2020 $ 2,800,000.00 抗神經退行性病的天然小分子

化合物PD-001的研發（第1期

支付）

The research and develop-

ment of PD-001, a novel anti-

neurodegenerative natural 

compound (1.º payment)

陳美婉

Chen, Meiwan

0004/2019/AGJ 30/3/2020 $ 454,500.00 基於可溶性微針技術中藥美白

淡斑產品的研發（第1期支付）

Development of whitening 

microneedle products based 

on traditional chinese medi-

cines (1.º payment)

鄭文華

Zheng, Wenhua

0044/2019/AGJ 30/3/2020 $ 587,000.00 治療抑鬱症5類中藥新藥預知

子提取物的臨床前研究（第1期

支付）

Preclinical study of category 5 

new chinese medicine Akebia 

fruit (Yu Zhi Zi) extract on 

the treatment of depression 

(1.º payment)

鄧初夏

Deng, Chuxia

0034/2019/AGJ 30/3/2020 $ 588,000.00 基於循環腫瘤細胞類器官培養

模型的難治性乳腺癌精準醫療

研究（第1期支付）

Precision medicine research 

for refractory breast cancer 

based on circulating tumor 

cel ls derived organoids (1.º 

payment)

王穎

Wang, Ying

0084/2019/AGJ 30/3/2020 $ 600,000.00 化學1類創新藥物硝酮嗪治療

糖尿病腎病的臨床I期及作用

機理研究（第1期支付）

Phase I C l i n ica l t r ia l and 

mechanistic study of class 1 

innovative drug Tetrameth-

ylpyrazine Nitrone Enteric-

-Coated tablet for the treat-

ment of D i ab et i c K id ney 

Disease (1.º payment)

李紹平

Li, Shaoping

0017/2019/AKP 30/3/2020 $ 2,400,000.00 中藥國際標準研究與制訂（第1

期支付）

International standard re-

search and development of 

selected chinese medicines 

(1.º payment)
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受資助實體

Entidades beneficiárias

受資助項目負責人

O responsável de 

projecto de apoio 

financeiro

受資助項目編號

N.º de projecto 

de apoio 

financeiro

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

澳門大學

Universidade de Macau

郝天偉

Hao, Tianwei

0002/2019/AGJ 30/3/2020 $ 586,000.00 噴塗廢水處理技術的機理研究

及工程示範（第1期支付）

Mechanist ic study and en-

gineering demonstration of 

spray ing-paint wastewater 

treatment technology (1.º pay-

ment)

楊志新

Yang, Zhixin

0008/2019/AGJ 30/3/2020 $ 572,000.00 城市軌道交通動車組高壓電纜

服役性能智能化測評技術研究

（第1期支付）

Intel l igent d iagnost ic and 

eva luat ion technology for 

service performance of high 

voltage cable of EMU in ur-

ban rail transit (1.º payment)

徐青松

Xu, Qingsong

0022/2019/AKP 30/3/2020 $ 2,400,000.00 基于三維視覺感知與柔順力

控的機器人智能作業系统研發

（第1期支付）

Development of robotic intel-

ligent operation system based 

on 3D v i s ion sen s i ng a nd 

compliant force control (1.º 

payment)

邵懷宇

Shao, Huaiyu

0019/2019/AGJ 30/3/2020 $ 585,000.00 可穿戴電子產品電源用軟包鋰

離子電池關鍵技術的研發（第1

期支付）

Development of key technolo-

gies for soft-packed Lithium-

-ion batter ies for wearable 

electronic products (1.º pay-

ment)

潘暉

Pan, Hui

0035/2019/AGJ 30/3/2020 $ 561,000.00 高效率室內空氣全淨化關鍵

核心技術與器件研發及產業化

（第1期支付）

Development and industr i-

alization of core technology 

and devices for highly effi-

cient indoor air purification 

(1.º payment)

楊志新

Yang, Zhixin

0018/2019/AKP 30/3/2020 $ 2,400,000.00 基於多模態感知和數據驅動的

工業機器人智能作業系統研究

及應用（第1期支付）

Resea rch a nd appl icat ion 

of multi-modal sensing and 

data-driven intelligent pro-

cess planning technology for 

industrial robot (1.º payment)
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受資助實體

Entidades beneficiárias

受資助項目負責人

O responsável de 

projecto de apoio 

financeiro

受資助項目編號

N.º de projecto 

de apoio 

financeiro

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

鄭偉鴻

Zheng, Weihong

- - 19/03/2020 $ 3,600.00 根據“內地與澳門科技合作委

員會”協議，向科技部委派來

澳人員發放學習津貼

Conforme o acordo do «Con-

s e l h o d e C o o p e r a ç ã o d e 

Ciência e Tecnologia entre o 

Interior da China e Macau», 

concede-se subsídio de estudo 

para o pessoal designado pelo 

Ministério da Ciência e Tec-

nologia a Macau

科普資助

Apoio Financeiro dos Ensinos que Promovem a Ciências

培道中學

Escola Pui Tou

金鑫

Jin, Xin

0001/2020/PS 30/3/2020 $ 96,420.00 天文攝影班

The course of astrophoto-

graphic

培正中學

Escola Secundária Pui 

Ching

李振邦

Lei,Chan Pong

0317/2019/PS 30/3/2020 $ 47,280.00 電腦視覺入門

Introduction to computer vi-

sion

教業中學

Escola Kao Yip

楊偉源

Ieong, Wai Un

0319/2019/PS 30/3/2020 $ 160,240.00 小學智能科學

Primary intelligent science

澳門坊眾學校

Escola dos Moradores 

de Macau

蔣穎麟

Cheong, Weng Lon

0003/2020/PS 30/3/2020 $ 91,000.00 LEGO機器人小組

LEGO robotic team

濠江中學

Escola Hou Kong

楚振生

Chu, Zhensheng

0007/2020/PS 30/3/2020 $ 245,840.00 中學物理高級理論與實踐訓練

Advanced training of phy-

sics theory and practice for 

middle school students

聖羅撒英文中學

Colégio de Santa Rosa de 

Lima — Secção Inglesa

雷凱琪

Loi, Hoi Kei

0006/2020/PS 30/3/2020 $ 83,110.00 智慧節能至多Fun工作坊

Fun with energy workshop

勞工子弟學校

Escola para Filhos e Ir-

mãos dos Operários

趙正輝

Chio, Cheng Fai

0318/2019/PS 30/3/2020 $ 255,500.00 高溫超導體探索課程

The course of high temperature 

superconductor exploration

劉貳和

Lao, I Wo

0002/2020/PS 30/3/2020 $ 86,454.00 文創電腦繪圖班

Creative and computer graph-

ics class

鍾沛江

Chong, Pui Kong

0005/2020/PS 30/3/2020 $ 100,370.00 創客工坊

Maker workshop

粵華中學

Colégio Yuet Wah

謝家寶

Tse, Ka Pou

0320/2019/PS 30/3/2020 $ 59,238.00 日常生活中的微塑料來源研究

Research on microplastics in 

various sources in our every-

day life
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受資助實體

Entidades beneficiárias

受資助項目負責人

O responsável de 

projecto de apoio 

financeiro

受資助項目編號

N.º de projecto 

de apoio 

financeiro

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

聖若瑟教區中學第五校

Colégio Diocesano de 

São José 5

柳融迪

Lao, Iong Tek

0314/2019/PS 30/3/2020 $ 287,206.00 程式語言編程和機械人控制計

劃

Programming & robot control 

plan

鏡平學校

Escola Keang Peng

陳逸基

Chan, Iat Kei

0004/2020/PS 30/3/2020 $ 97,540.00 數學建模教學

Mathematical modeling edu-

cation

東南學校

 Escola Tong Nam

譚錦輝

Tam, Kam Fai

0008/2020/PS 30/3/2020 $ 102,820.00 微電影工作坊

Filmmaking workshop

澳門大學

Universidade de Macau

黃志文

Vong, Chi Man

0009/2020/PS 30/3/2020 $ 51,196.00 2020四軸飛行器三維重構夏令

營

3D reconstruction with quad-

copters summer camp 2020

陳龍

Chen, Long

0010/2020/PS 30/3/2020 $ 55,000.00 2020機器人與人工智能夏令營

Robotics and artificial intel-

ligence summer camp 2020

温佩娣

Oon, Pey Tee

0011/2020/PS 30/3/2020 $ 84,816.00 小學生STEM夏令營

Primary students STEM sum-

mer camp 2020

吳嘉偉

Ng, Kar Wei

0012/2020/PS 30/3/2020 $ 111,070.00 嶄新能源及材料工程夏令營

Novel energy and materials 

engineering summer camp

温佩娣

Oon, Pey Tee

0013/2020/PS 30/3/2020 $ 52,248.00 初小STEM夏令營2020

Lower primary students stem 

summer camp 2020

黃承發

Wong, Seng Fat

0015/2020/PS 30/3/2020 $ 300,820.00 DJI RoboMaster機甲大師賽

實踐與擴展計劃

DJI RoboMaster robot prac-

tice and developing plan

參加“青少年南極科學考

察活動”學生：8名

Alunos que participam 

da «Expedição Científi-

ca Antártica para Juven-

tude»: 8 alunos

- - 10/1/2020 $ 880,000.00 資助學生參加“青少年南極科

學考察活動”

A p o i o f i n a n c e i r o p a r a a 

participação de alunos «Ex-

pedição Científica Antártica 

para Juventude»

總金額

Total

$ 28,564,168.00 

二零二零年四月九日於科學技術發展基金

行政委員會主席：馬志毅

行政委員會委員：鄭冠偉

（是項刊登費用為 $12,129.00）

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnolo-
gia, aos 9 de Abril de 2020.

O Presidente do Conselho de Administração, Ma Chi Ngai.

O Membro do Conselho de Administração, Cheang Kun 
Wai.

(Custo desta publicação $ 12 129,00)
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行 政 公 職 局

通 告

根據《澳門公共行政工作人員通則》第七十九條第七款，三

月十七日第7/97/M號法令第五條及第60/2000號行政命令之規

定，公佈二零二一年度公眾假期、公共行政工作人員獲豁免上班

及補假日的日期表：

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Aviso

Nos termos do n.º 7 do artigo 79.º do ETAPM, do artigo 
5.º do Decreto-Lei n.º 7/97/M, de 17 de Março, e da Ordem 
Executiva n.º 60/2000, publica-se o calendário dos feriados, das 
tolerâncias de ponto e dos dias de descanso compensatório dos 
trabalhadores da Administração Pública para o ano de 2021:

二零二一年度公眾假期、公共行政工作人員獲豁免上班及補假日的日期表

Calendário dos feriados, das tolerâncias de ponto e dos dias de descanso compensatório 

dos trabalhadores da Administração Pública para o ano de 2021

第60/2000號行政命令訂定公眾假期

Feriados fixados pela Ordem Executiva n.º 60/2000

日期 Data 因由 Evento

一月一日 1 de Janeiro 星期五 6.ª 元旦 Fraternidade Universal

二月十二日 12 de Fevereiro 星期五 6.ª 農曆正月初一 1.º dia do Novo Ano Lunar

二月十三日 13 de Fevereiro 星期六 Sáb. 農曆正月初二 2.º dia do Novo Ano Lunar

二月十四日 14 de Fevereiro 星期日 Dom. 農曆正月初三 3.º dia do Novo Ano Lunar

四月二日 2 de Abril 星期五 6.ª 耶穌受難日 Morte de Cristo

四月三日 3 de Abril 星期六 Sáb. 復活節前日 Véspera da Ressurreição de Cristo

四月四日 4 de Abril 星期日 Dom. 清明節 Cheng Ming (Dia de Finados)

五月一日 1 de Maio 星期六 Sáb. 勞動節 Dia do Trabalhador

五月十九日 19 de Maio 星期三 4.ª 佛誕節 Dia do Buda

六月十四日 14 de Junho 星期一 2.ª 端午節 Tung Ng (Barco Dragão)

九月二十二日 22 de Setembro 星期三 4.ª 中秋節翌日 Dia seguinte ao Chong Chao (Bolo Lunar)

十月一日 1 de Outubro 星期五 6.ª 中華人民共和國

國慶日

Implantação da República Popular da China

十月二日 2 de Outubro 星期六 Sáb. 中華人民共和國

國慶日翌日

Dia seguinte à Implantação da República Popular 

da China 

十月十四日 14 de Outubro 星期四 5.ª 重陽節 Chong Yeong (Culto dos Antepassados)

十一月二日 2 de Novembro 星期二 3.ª 追思節 Dia de Finados

十二月八日 8 de Dezembro 星期三 4.ª 聖母無原罪瞻禮 Imaculada Conceição

十二月二十日 20 de Dezembro 星期一 2.ª 澳門特別行政區

成立紀念日

Dia Comemorativo do Estabelecimento da Região 

Administrativa Especial de Macau

十二月二十一日 21 de Dezembro 星期二 3.ª 冬至 Solstício de Inverno

十二月二十四日 24 de Dezembro 星期五 6.ª 聖誕節前日 Véspera de Natal

十二月二十五日 25 de Dezembro 星期六 Sáb. 聖誕節 Natal
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行政長官於二零二零年四月二日批示公共行政工作人員獲准豁免上班日期

Tolerâncias de ponto aos trabalhadores da Administração Pública aprovadas por despacho

de Sua Ex.ª o Chefe do Executivo, de 2 de Abril de 2020

日期 Data 因由 Evento

二月十一日 

（下午）

11 de Fevereiro

(na parte da 

tarde)

星期四 5.ª 農曆除夕 Véspera do Novo Ano Lunar

十二月三十一日 

（下午）

31 de Dezembro

(na parte da 

tarde)

星期五 6.ª 除夕 Véspera do Dia da Fraternidade Universal

《澳門公共行政工作人員通則》第七十九條第四款規定的公共行政工作人員補假

Descansos compensatórios aos trabalhadores da Administração Pública

previstos no n.º 4 do artigo 79.º do ETAPM

日期 Data 因由 Evento

二月十五日 15 de Fevereiro 星期一 2.ª 農曆正月初二的

補假

Dia de descanso compensatório relativo ao 2.º dia do 

Novo Ano Lunar

二月十六日 16 de Fevereiro 星期二 3.ª 農曆正月初三的

補假

Dia de descanso compensatório relativo ao 3.º dia do 

Novo Ano Lunar

四月五日 5 de Abril 星期一 2.ª 復活節前日的補假 Dia de descanso compensatório relativo à Véspera da 

Ressurreição de Cristo

四月六日 6 de Abril 星期二 3.ª 清明節的補假 Dia de descanso compensatório relativo ao Cheng 

Ming (Dia de Finados)

五月三日 3 de Maio 星期一 2.ª 勞動節的補假 Dia de descanso compensatório relativo ao Dia do 

Trabalhador

十月四日 4 de Outubro 星期一 2.ª 中華人民共和國

國慶日翌日的補假

Dia de descanso compensatório relativo ao dia seguinte à 

Implantação da República Popular da China 

十二月二十七日 27 de Dezembro 星期一 2.ª 聖誕節的補假 Dia de descanso compensatório relativo ao Natal

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 16 de Abril de 2020.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 4 338,00)

二零二零年四月十六日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $4,338.00）
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商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2020 年 3 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Março de 2020
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A Conservadora, Tam Pui Man.

（是項刊登費用為 $394,320.00）
(Custo desta publicação $ 394 320,00)
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IMPRENSA OFICIAL

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 átrio de recepção do r/c 
do Lote O1 dos Aterros de Pac On, Edifício Multifuncional 
do Governo da Imprensa Oficial, Taipa, 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 da Imprensa Oficial — http://www.io.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 três lugares vagos de operário quali-
ficado, 1.º escalão, da carreira de operário qualificado, área da 
oficina de impressão, em regime de contrato administrativo de 
provimento da Imprensa Oficial, e dos que vierem a verificar-
-se nesta Imprensa até ao termo da validade do concurso, aber-
to por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 4 de Dezembro de 
2019.

Imprensa Oficial, aos 16 de Abril de 2020.

O Administrador, Chan Iat Hong.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncios

Concurso público da obra de embelezamento e melhoramento 

de arruamento de Iao Hon e Hipódromo (4.ª fase)

1. Entidade adjudicante: Secretário para a Administração 
Justiça.

2. Entidade do concurso: Instituto para os Assuntos Munici-
pais.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Local de execução da obra: os passeios nas proximidades 
do Edf. Fei Choi Kong Cheong, da Escola «Keang Peng» e do 
Edf. da Alameda da Tranquilidade.

5. Objecto da empreitada: obra de embelezamento e melho-
ramento de arruamento de Iao Hon e Hipódromo (4.ª fase).

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade da 
proposta é de 90 dias, a contar da data do acto público do con-
curso, prorrogável, nos termos previstos no programa do con-
curso.

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

印 務 局

公 告

茲公佈，印務局以行政任用合同制度填補本局技術工人職程

第一職階技術工人（印刷工場範疇）三個職缺，以及填補開考有

效期屆滿前本局出現的職位，經二零一九年十二月四日第四十九

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

開考的投考人臨時名單張貼於澳門氹仔北安O1地段多功能政府

大樓地下的印務局接待處（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（http://www.io.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://www.

safp.gov.mo/）。

二零二零年四月十六日於印務局

局長 陳日鴻

市 政 署

公 告

公開招標競投

美化及改善祐漢及馬場一帶街道工程（第四期）

1. 判給實體：行政法務司司長。

2. 招標實體：市政署。

3. 招標方式：公開招標。

4. 施工地點：翡翠廣場、鏡平學校及永寧廣場大廈周邊行人

路。

5. 承攬工程目的：美化及改善祐漢及馬場一帶街道工程（第

四期）。

6. 標書的有效期：標書的有效期為90日，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。



5616 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 17 期 —— 2020 年 4 月 22 日

8. 臨時擔保：澳門元壹拾萬元正﹝$100,000.00﹞，須以現金

存款或受益人為“澳門特別行政區政府市政署”的法定銀行擔

保或保險擔保提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的百分之五﹝為擔保合同之履

行，須從承攬人每次收到之每次部分支付中再扣除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：在土地工務運輸局內有施工註冊者。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號，市政署大

樓，文書及檔案中心。

截止日期及時間：二零二零年五月十八日下午五時正﹝標書

須以澳門特別行政區兩種官方語言其中一種編製﹞。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門南灣大馬路804號中華廣場六字樓，市政署培訓

中心。

日期及時間：二零二零年五月十九日上午十時正。

為了第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。

14. 查閱案卷及取得副本之地點、日期及時間：

有關圖則、承投規則、招標方案及其他補充文件，可於本公

告刊登之日起至開標日止，於辦公時間內前往澳門南灣大馬路

南通商業大廈十七字樓市政署道路渠務廳查閱。

有興趣者亦可於二零二零年五月十一日下午五時前，向有關

部門取得招標案卷副本，每份為澳門元伍佰元正﹝$500.00﹞﹝按

照第74/99/M號法令第五十二條第三款的規定﹞。

15. 工期：此工程之工期不得超過120天。

16. 標書之評審標準及其所佔之比重：

——工程總造價及各項單價——60%；

——合理工期——10%；

8. Caução provisória: cem mil patacas ($ 100 000,00), a pres-
tar por depósito em dinheiro, garantia bancária ou seguro-cau-
ção aprovado nos termos legais, em nome do «Instituto para os 
Assuntos Municipais do Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau».

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 con-
trato, em reforço da caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: inscrição na Direcção dos Servi-
ços de Solos, Obras Públicas e Transportes, na modalidade de 
execução de obras.

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

Local: Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM, sito na Av. 
de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Edf. Sede do IAM;

Dia e hora limite para a entrega das propostas: dia 18 de 
Maio de 2020, às 17,00 horas (a proposta deve ser redigida 
numa das línguas oficiais da RAEM).

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da 
Praia Grande, n.º 804, Edf. China Plaza, 6.º andar, Macau;

Dia e hora: 19 de Maio de 2020, pelas 10,00 horas.

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

14. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da 
cópia:

O projecto, o caderno de encargos, o programa do concurso 
e outros documentos complementares podem ser examinados 
no Departamento de Vias Públicas e Saneamento do Instituto 
para os Assuntos Municipais, sito na Av. da Praia Grande, Edi-
fício Comercial Nam Tung, 17.º andar, Macau, durante as horas 
de expediente, desde o dia da publicação do anúncio até ao dia 
e hora do acto público do concurso.

No local acima referido poderão ser solicitadas até às 17,00 
horas do dia 11 de Maio de 2020, cópias do processo do con-
curso ao preço de $ 500,00 (quinhentas patacas) por exemplar, 
ao abrigo do n.º 3 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M.

15. Prazo de execução da obra: o prazo de execução não po-
derá ser superior a 120 dias.

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

— Preço global da empreitada e lista de preços unitários — 
60%;

— Prazo de execução razoável — 10%;
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——施工方案及建議：

I. 詳細度、說明、步驟及關鍵的工作程序——6%；

II. 人力資源及建議資源的合適性——4%；

——對類似工程之經驗：

I. 具備同類型、其金額及規模相同或更大的施工經驗，並附

上相關公共工程主發出之質量驗收證明——3%；

II. 同類型公共或私人工程的履歷——2%；

——材料質量——10%；

——安全計劃——5%。

17. 附加的說明文件：由二零二零年五月十一日至截標日止，

投標者應前往澳門南灣大馬路南通商業大廈十七字樓市政署道

路渠務廳，以了解有否附加之說明文件。

二零二零年四月十四日於市政署

市政管理委員會委員 麥儉明

（是項刊登費用為 $5,086.00）

公開招標競投 

《新批發巿場裝修工程——十樓食品安全廳》

1. 判給實體：行政法務司司長。

2. 招標實體：市政署。

3. 招標方式：公開招標。

4. 施工地點：新批發巿場。 

5. 承攬工程目的：新批發巿場十樓食品安全廳裝修。

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日起

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：澳門元肆拾陸萬元正（$460,000.00），須以現

金存款或受益人為“澳門特別行政區政府市政署”的法定銀行

擔保或保險擔保提供。

— Plano de execução de obra e sugestões:

i. Nível de detalhe, descrição, encadeamento e caminho críti-
co das tarefas — 6%;

ii. Adequabilidade à mão-de-obra e meios propostos — 4%;

— Experiência em obras semelhantes:

i. Possuir experiência em obras do mesmo tipo, de valor e 
dimensão iguais ou superiores; anexar comprovativos de recep-
ção da qualidade pelos donos de obras públicas — 3%;

ii. Nota curricular relativa a obra pública ou privada da mes-
ma natureza — 2%;

— Qualidade do material — 10%;

— Plano de segurança — 5%.

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento de 
Vias Públicas e Saneamento do Instituto para os Assuntos Mu-
nicipais, sito na Av. da Praia Grande, Edifício Comercial Nam 
Tung, 17.º andar, Macau, a partir do dia 11 de Maio de 2020 até 
à data limite para entrega das propostas, para tomar conheci-
mento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 14 de Abril de 
2020.

O Administrador do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Mak Kim Meng.

(Custo desta publicação $ 5 086,00)

Concurso público da empreitada de 

«Remodelação do escritório no novo mercado abastecedor»

1. Entidade adjudicante: Secretário para a Administração e 
Justiça.

2.  Entidade do concurso: Instituto para os Assuntos Munici-
pais.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Local de execução da obra: novo mercado abastecedor.

5. Objecto da empreitada: remodelação do escritório.

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade da 
proposta é de 90 dias, a contar da data do acto público do con-
curso, prorrogável, nos termos previstos no programa do con-
curso.

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

8. Caução provisória: $ 460 000,00 (quatrocentas e sessenta 
mil patacas) e pode ser prestada por depósito em dinheiro, por 
garantia bancária ou por seguro-caução aprovado nos termos 
legais, em nome do «Instituto para os Assuntos Municipais do 
Governo da Região Administrativa Especial de Macau».
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9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人每次收到之每次部分支付中再扣除5%，作為此將要提

供之確定擔保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局內有施工註冊者。

12.  交標地點、日期及時間：

地點：澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號，市政署大

樓地下 ，文書及檔案中心。

截止日期及時間：二零二零年六月一日下午五時正。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門南灣大馬路804號中華廣場六字樓，培訓及資料

儲存處。

日期及時間：二零二零年六月二日，上午十時正。

為了第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。

14. 查閱案卷及取得副本之地點、日期及時間：

有關圖則、承投規則、招標方案及其他補充文件，可於本公

告刊登之日起至開標日止，於辦公時間內前往澳門南灣大馬路

517號南通商業大廈十八字樓，市政署市政建設廳查閱。

有興趣者亦可於二零二零年五月十五日下午五時正前，在上

述地點取得招標案卷副本，每份為澳門元貳仟元正（$2,000.00）

（按照第74/99/M號法令第五十二條第三款的規定）。

15. 工期： 

此工程之施工期自委託工程日起算不得超過150日。

16. 標書評核標準及其所佔之比重： 

——工程總造價及各項單價75%；

——合理工期10%；

——施工方案5%；

——對類似工程之經驗5%；

——材料質量5%。

17. 附加的說明文件：

由二零二零年五月十八日至截標日止，投標者應前往澳門南

9. Caução definitiva: a caução definitiva é de 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, em reforço da caução definitiva 
a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: inscrição na DSSOPT na moda-
lidade de execução de obras.

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

Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM, sito na Avenida 
de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c , Macau, até às 17,00 horas do 
dia 1 de Junho de 2020. 

13. Local, dia e hora do acto público:

Divisão de Formação e Documentação do IAM, sita na Ave-
nida da Praia Grande, n.º 804, Edifício China Plaza, 6.º andar, 
Macau, no dia 2 de Junho de 2020, pelas 10,00 horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura de propostas 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 apre-
sentados no concurso.

14. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da 
cópia:

O projecto, o caderno de encargos, o programa do concurso 
e outros documentos complementares podem ser examinados, 
no DEM do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, n.º 517, 
Edifício Comercial Nam Tung, 18.º andar, Macau, durante as 
horas de expediente, desde o dia da publicação do anúncio até 
ao dia e hora do acto público do concurso.

No local acima referido poderão ser solicitadas até às 17,00 
horas do dia 15 de Maio de 2020, cópias do processo do con-
curso ao preço de $ 2 000,00 (duas mil patacas) por exemplar, 
ao abrigo do n.º 3 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M.

15. Prazo de execução da obra: 

O prazo de execução não poderá ser superior a 150 dias, con-
tados a partir da data de consignação dos trabalhos.

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

— Preço global da empreitada e lista de preços unitários: 75%;

— Prazo de execução razoável: 10%;

— Plano de trabalhos: 5%;

— Experiência em obras semelhantes: 5%;

— Material: 5%.

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento 
de Edificações Municipais do IAM, sito na Avenida da Praia 
Grande, n.º 517, Edifício Comercial Nam Tung, 18.º andar, 
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灣大馬路517號南通商業大廈十八字樓，市政署市政建設廳，以

了解有否附加之說明文件。

二零二零年四月十六日於市政署

市政管理委員會委員 麥儉明

（是項刊登費用為 $4,100.00）

法 務 公 庫

名 單

為履行有關撥給私人和私人機構的財政資助的八月二十六

日第54/GM/97號批示，法務公庫現公佈二零二零年第一季度的

資助名單：

Macau, a partir de 18 de Maio de 2020 inclusive, e até à data li-
mite para entrega das propostas, para tomar conhecimento de 
eventuais esclarecimentos adicionais.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 16 de Abril de 
2020. 

 O Administrador do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Mak Kim Meng.

(Custo desta publicação $ 4 100,00)

COFRE DOS ASSUNTOS DE JUSTIÇA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e 
a instituições particulares, vem o Cofre dos Assuntos de Justi-
ça publicar a lista do apoio concedido no 1.º trimestre do ano 
de 2020:

受資助實體

Entidade beneficiária

給予財政 

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montante 

subsidiado

目的

Finalidade

澳門律師公會

Associação dos Advogados de Macau

19/3/2020 $ 3,367,000.00 資助澳門律師公會從分享登記及公證手續費所

得的收入。

Atribuição de subsídio ao montante da partici-

pação da Associação dos Advogados de Macau 

nas receitas emolumentares cobradas pelos 

serviços de registos e de notariado.

Cofre dos Assuntos de Justiça, aos 15 de Abril de 2020.

O Presidente, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Wong Chun Pan, viúva de Leong 
Sai Wai, falecido, que foi técnico superior assessor, 2.º escalão, 
deste Fundo, requerido o subsídio por morte e outras com-
pensações pecuniárias deixados pelo mesmo, devem todos os 
que se julgam com direito à percepção do mesmo subsídio e 
compensações, requerer a este Fundo de Pensões, no prazo de 
trinta dias, a contar da publicação do presente édito no Bole-
tim Oficial da RAEM, a fim de deduzirem os seus direitos, pois 
que, não havendo impugnação será resolvida a pretensão da 
requerente, findo que seja esse prazo. 

二零二零年四月十五日於法務公庫

主席 劉德學

（是項刊登費用為 $1,303.00）

退 休 基 金 會

三十日告示

玆公佈，本會已故第二職階顧問高級技術員梁世威的遺孀

王傳賓現向本退休基金會申請死亡津貼和其他金錢補償；如有

人士認為具權利領取上述津貼和補償，應自本告示刊登於《澳

門特別行政區公報》之日起計三十日內，向本會申請應有之權

益。如於上述期限內未接獲任何異議，則現申請人之要求將被接

納。
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二零二零年四月十七日於退休基金會

行政管理委員會主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $906.00）

財 政 局

告 示

地 租

茲特公告，澳門財稅廳收納處將開徵二零二零年關於以租

賃方式批出土地之地租，自願繳納期為本年五月份。

此外，根據第22/2019號法律第二十六條的規定，二零二零年

地稅或地租金額不足澳門元壹佰元（$100.00）者，概不徵收。

二零二零年四月三日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $952.00）

地 稅

茲特公告，澳門財稅廳收納處將開徵二零二零年關於以長

期租借方式批出土地之地稅，自願繳納期為本年五月份。

此外，根據第22/2019號法律第二十六條的規定，二零二零年

地稅或地租金額不足澳門元壹佰元（$100.00）者，概不徵收。

二零二零年四月三日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $748.00）

勞 工 事 務 局

名 單

根據經第293/2018號行政長官批示修改的八月二十六日第

54/GM/97號批示，勞工事務局現公佈二零二零年第一季資助名

單：

Fundo de Pensões, aos 17 de Abril de 2020.

A Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda M. 
C. Xavier.

(Custo desta publicação $ 906,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Editais

Rendas

Faz-se saber aos contribuintes que, durante o mês de Maio 
do corrente ano, estará aberto o cofre da Recebedoria da Re-
partição de Finanças de Macau, para a cobrança voluntária das 
rendas de concessões de terrenos por arrendamento relativas 
ao ano de 2020.

Mais faço saber que, de harmonia com o artigo 26.º da Lei 
n.º 22/2019, durante o ano de 2020 não se procederá à cobrança 
dos foros e rendas, cujo montante anual seja inferior a $100,00 
(cem patacas).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 3 de Abril de 2020.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 952,00)

Foros

Faz-se saber aos contribuintes que, durante o mês de Maio 
do corrente ano, estará aberto o cofre da Recebedoria da Re-
partição de Finanças de Macau, para a cobrança voluntária dos 
foros de concessões de terrenos por aforamento relativos ao 
ano de 2020.

Mais faço saber que, de harmonia com o artigo 26.º da Lei 
n.º 22/2019, durante o ano de 2020 não se procederá à cobrança 
dos foros e rendas, cujo montante anual seja inferior a $100,00 
(cem patacas).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 3 de Abril de 2020.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 748,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 293/2018, 
vem a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais publicar 
a lista dos apoios concedidos no 1.º trimestre do ano de 2020:



N.º 17 — 22-4-2020 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5621

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

 資助金額

Montantes 

subsidiados 

目的

Finalidades

澳門本地工人權益會 16/03/2020 $ 16,000.00 運作經費

Custear despesas de funcionamento.

澳門民生協進會 16/03/2020 $ 16,000.00 運作經費

Custear despesas de funcionamento.

澳門勞動民生協會 16/03/2020 $ 15,440.00 運作經費

Custear despesas de funcionamento.

澳門物業管理員職工會 16/03/2020 $ 13,740.00 運作經費

Custear despesas de funcionamento.

澳門工人民生力量聯合工會 16/03/2020 $ 16,000.00 運作經費

Custear despesas de funcionamento.

澳門職工權益協會 16/03/2020 $ 16,000.00 運作經費

Custear despesas de funcionamento.

澳門工人自救會 16/03/2020 $ 16,000.00 運作經費

Custear despesas de funcionamento.

澳門裝修業聯合會 16/03/2020 $ 8,000.00 運作經費

Custear despesas de funcionamento.

澳門娛樂業. 酒店從業員工會 16/03/2020 $ 14,846.00 運作經費

Custear despesas de funcionamento.

新澳門扎鐵聯合會 16/03/2020 $ 12,023.60 運作經費

Custear despesas de funcionamento.

澳門工人團結工會 16/03/2020 $ 13,518.00 運作經費

Custear despesas de funcionamento.

澳門民生權益促進會 16/03/2020 $ 16,000.00 運作經費

Custear despesas de funcionamento.

澳門勞動民生聯合工會 16/03/2020 $ 16,000.00 運作經費

Custear despesas de funcionamento.

澳門建造業工友工會 16/03/2020 $ 16,000.00 運作經費

Custear despesas de funcionamento.

澳門草根階層聯合會 16/03/2020 $ 14,288.00 運作經費

Custear despesas de funcionamento.

澳門博彩力量協會 16/03/2020

18/03/2020

$ 52,994.00 運作和舉辦活動經費

Custear despesas de funcionamento e realiza-

ção de actividades.

澳門工人互助工會 16/03/2020 $ 12,214.00 運作經費

Custear despesas de funcionamento.

澳門物業管理專業人員協會 23/03/2020 $ 26,620.00 舉辦活動經費

Custear despesas de realização de actividades.

總計

Total

$ 311,683.60 
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二零二零年四月十五日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $3,195.00）

通 告

（開考編號：02/2019-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（公共行政管理範疇）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。為配合特區政府有關新型冠狀病

毒肺炎的防疫工作，原訂於二零二零年二月八日及九日舉行的甄

選面試延期舉行。為著有關效力，現重新公佈甄選面試地點、日

期及時間，通告已張貼在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，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/）。

二零二零年四月十五日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,417.00）

（開考編號：07/2019-INT）

茲公佈，為填補人員編制翻譯員職程第一職階二等翻譯員

（中葡）三個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職

缺，經二零一九年六月五日第二十三期《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。為配合特區政府有關新型冠狀病毒肺炎的防疫工

作，原定於二零二零年二月三日至五日舉行的知識考試（口試）

延期舉行。為著有關效力，現重新公佈知識考試（口試）地點、

日期及時間，通告已張貼在澳門馬揸度博士大馬路221-279號先

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 15 de 
Abril de 2020.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 3 195,00)

Avisos

(Concurso n.º 02/2019-TS)

Para acompanhar o trabalho de prevenção do Governo da 
Região Administrativa Especial de Macau sobre a pneumonia 
causada pelo novo tipo de coronavírus, foi adiada a realização 
da entrevista de selecção, marcada inicialmente para os dias 
8 e 9 de Fevereiro de 2020, do concurso de avaliação de com-
petências profissionais ou funcionais, externo, do regime de 
gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares 
vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área de ges-
tão e administração pública, da carreira de técnico superior, do 
quadro do pessoal, da Direcção dos Serviços 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 Administrativa Especial de Macau 
n.º 20, II Série, de 15 de Maio de 2019. Para os devidos efeitos, 
informa-se que se encontra afixado novamente, 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, e disponibilizado nas páginas 
electrónicas destes Serviços (http://www.dsal.gov.mo/) e da Di-
recção dos Serviços de Administração e Função Pública (http://
www.safp.gov.mo/), o aviso do local, data e hora da entrevista 
de selecção.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 15 de 
Abril de 2020.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

(Concurso n.º 07/2019-INT)

Para acompanhar o trabalho de prevenção do Governo da 
Região Administrativa Especial de Macau sobre a pneumonia 
causada pelo novo tipo de coronavírus, foi adiada a realização 
da prova de conhecimentos (prova oral), marcada inicialmente 
para os dias 3 a 5 de Fevereiro de 2020, do concurso de avalia-
ção de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de três 
lugares vagos de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de intérprete-tradutor (línguas chinesa e portugue-
sa), do quadro do pessoal, da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais, 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 23, II 
Série, de 5 de Junho de 2019. Para os devidos efeitos, informa-se 
que se encontra afixado novamente, no rés-do-chão da Direcção 



N.º 17 — 22-4-2020 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5623

進廣場大廈勞工事務局地下，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/）。

二零二零年四月十五日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,348.00）

（開考編號：06/2019-AUX）

茲公佈，以行政任用合同制度填補勤雜人員職程第一職階勤

雜人員（雜役範疇）兩個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局

出現的職缺，經二零一九年六月五日第二十三期《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。為配合特區政府有關新型冠狀病毒肺炎的

防疫工作，原訂於二零二零年二月十日至十四日舉行的甄選面試

延期舉行。為著有關效力，現重新公佈甄選面試地點、日期及時

間，通告已張貼在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，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/）。

二零二零年四月十五日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,303.00）

dos Serviços para os Assuntos Laborais, sita na Avenida do Dr. 
Francisco Vieira Machado, n.os 221 a 279, Edifício Advance 
Plaza, Macau, e disponibilizado 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/), 
o aviso do local, data e hora da prova de conhecimentos (prova 
oral).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 15 de 
Abril de 2020.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 348,00)

(Concurso n.º 06/2019-AUX)

Para acompanhar o trabalho de prevenção do Governo da 
Região Administrativa Especial de Macau sobre a pneumonia 
causada pelo novo tipo de coronavírus, foi adiada a realiza-
ção da entrevista de selecção, marcada inicialmente para os 
dias 10 a 14 de Fevereiro de 2020, do concurso de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 
de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares 
vagos de auxiliar, 1.º escalão, área de servente, da carreira de 
auxiliar, em regime de contrato administrativo de provimento 
da Direcção dos Serviços 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 Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 
5 de Junho de 2019. Para os devidos efeitos, informa-se que se 
encontra afixado novamente, 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, e disponibilizado 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/), 
o aviso do local, data e hora da entrevista de selecção.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 15 de 
Abril de 2020.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncios

Concurso Público n.º 9/2020/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança, de 2 de Abril de 2020, se encontra 
aberto o concurso público para a aquisição de «Equipamentos 
de radiocomunicações».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontram-se disponíveis para consulta no Departamento de 
Administração da Direcção dos Serviços das Forças de Segu-
rança de Macau, sito na Calçada dos Quartéis, Macau, durante 
as horas de expediente, estando os interessados sujeitos ao 
pagamento das fotocópias dos referidos documentos, na im-
portância de $100,00 (cem patacas), se as quiserem, ou podendo 
aceder à página electrónica destes Serviços para fazer o respec-
tivo descarregamento gratuito (http://www.fsm.gov.mo/dsfsm). 
Incumbem-se os concorrentes de verificar os eventuais escla-
recimentos adicionais, dirigindo-se ao referido departamento 
desta Direcção, com sede no endereço supracitado, ou nave-
gando na página electrónica acima mencionada, desde a data 
da publicação do presente anúncio até à data limite da entrega 
de propostas do concurso público.

As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00 horas do dia 27 de Maio de 2020. Além da entrega dos 
documentos estipulados no respectivo programa do concurso e 
no caderno de encargos, deve ser apresentado o documento com-
provativo da caução provisória prestada, no valor de $246 000,00 
(duzentas e quarenta e seis mil patacas). A respectiva caução 
deve ser prestada por garantia bancária, ou em numerário, 
ordem de caixa ou cheque do Banco Nacional Ultramarino 
(BNU), sendo os últimos dois em nome da DSFSM. Caso seja 
prestada em numerário, ordem de caixa ou cheque do BNU, os 
concorrentes devem efectuar a prestação pertinente no BNU 
(sede) e depois devem apresentar à Tesouraria do Departamento 
de Administração desta DSFSM o guia citado, para efeitos de 
levantamento do recibo oficial em causa. Caso seja prestada 
por garantia bancária, esta não pode ser sujeita a condição ou 
termo resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,30 horas do dia 28 de Maio de 2020. Os 
concorrentes ou os seus representantes legais deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas, a fim de escla-
recer as eventuais dúvidas relativas aos documentos entregues 
para o presente concurso ou apresentar reclamação quando 
necessário.

Os esclarecimentos respeitantes aos requisitos das carac-
terísticas técnicas do presente concurso público devem ser 
solicitados por escrito e apresentados à Secretaria-Geral desta 
DSFSM, até ao dia 29 de Abril de 2020.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 3 de Abril de 2020.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

第9/2020/DSFSM號公開招標

根據保安司司長二零二零年四月二日的批示，澳門保安部隊

事務局為取得「無線電通訊設備」進行公開招標。

有意投標人可於辦公時間到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事

務局行政管理廳查閱有關《招標方案》及《承投規則》；索取上

述文件之影印本，須繳付$100.00（澳門元壹佰元整）或於本局網

頁（http://www.fsm.gov.mo/dsfsm）內免費下載。投標人有責任

自本公告公佈之日起至公開招標截標時間止，前往澳門兵營斜

巷澳門保安部隊事務局行政管理廳或於本局網頁內查閱倘有附

加之說明文件。

標書必須於二零二零年五月二十七日下午五時前遞交澳門保

安部隊事務局總辦事處。投標人除須遞交《招標方案》及《承投

規則》所規定之文件外，尚須遞交已繳付臨時擔保$246,000.00

（澳門元貳拾肆萬陸仟元整）之證明文件。該擔保須以銀行擔

保、現金、抬頭為「澳門保安部隊事務局」之本票或澳門大西洋

銀行支票遞交，倘以現金、本票或澳門大西洋銀行支票方式，必

須前往澳門大西洋銀行（總行）繳交，並於繳付後將存款憑證交

回澳門保安部隊事務局行政管理廳出納以換取正式收據；倘屬

銀行擔保，該擔保不得附條件或受終止性期限約束。

開標日期為二零二零年五月二十八日上午十時三十分，將在

澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局開標。投標人或其合法代表

應出席開標會議，以便解釋投標文件內可能出現之疑問或在需

要時提出聲明異議。

所有對本公開招標之技術特徵要求的查詢，必須以書面形

式於二零二零年四月二十九日前遞交到澳門保安部隊事務局總

辦事處。

二零二零年四月三日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $2,480.00）
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第10/2020/DSFSM號公開招標

根據保安司司長二零二零年四月九日的批示，澳門保安部隊

事務局為取得「門式人員放射性沾染檢測儀」進行公開招標。

有意投標人可於辦公時間到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事

務局行政管理廳查閱有關《招標方案》及《承投規則》；索取上

述文件之影印本，須繳付$100.00（澳門元壹佰元整）或於本局網

頁（http://www.fsm.gov.mo/dsfsm）內免費下載。投標人有責任

自本公告公佈之日起至公開招標截標時間止，前往澳門兵營斜

巷澳門保安部隊事務局行政管理廳或於本局網頁內查閱倘有附

加之說明文件。

標書必須於二零二零年六月一日下午五時前遞交澳門保安

部隊事務局總辦事處。投標人除須遞交《招標方案》及《承投規

則》所規定之文件外，尚須遞交已繳付臨時擔保$21,000.00（澳

門元貳萬壹仟元整）之證明文件。該擔保須以銀行擔保、現金、

抬頭為「澳門保安部隊事務局」之本票或澳門大西洋銀行支票遞

交，倘以現金、本票或澳門大西洋銀行支票方式，必須前往澳門

大西洋銀行（總行）繳交，並於繳付後將存款憑證交回澳門保安

部隊事務局行政管理廳出納以換取正式收據；倘屬銀行擔保，該

擔保不得附條件或受終止性期限約束。

開標日期為二零二零年六月二日上午十時三十分，將在澳門

兵營斜巷澳門保安部隊事務局開標。投標人或其合法代表應出

席開標會議，以便解釋投標文件內可能出現之疑問或在需要時

提出聲明異議。

所有對本公開招標之技術特徵要求的查詢，必須以書面形

式於二零二零年五月六日前遞交到澳門保安部隊事務局總辦事

處。

二零二零年四月十五日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $2,480.00）

Concurso Público n.º 10/2020/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança, de 9 de Abril de 2020, se encon-
tra aberto o concurso público para a aquisição de «Monitor de 
radioactividade do tipo portal de pedestre». 

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontram-se disponíveis para consulta no Departamento de 
Administração da Direcção dos Serviços das Forças de Segu-
rança de Macau, sito na Calçada dos Quartéis, Macau, durante 
as horas de expediente, estando os interessados sujeitos ao paga-
mento das fotocópias dos referidos documentos, na importância 
de $100,00 (cem patacas), se as quiserem, ou podendo aceder à 
página electrónica destes Serviços para fazer o respectivo des-
carregamento gratuito (http://www.fsm.gov.mo/dsfsm). Incum-
bem-se os concorrentes de verificar os eventuais esclarecimentos 
adicionais, dirigindo-se ao referido departamento desta Direc-
ção, com sede no endereço supracitado, ou navegando na página 
electrónica acima mencionada, desde a data da publicação do 
presente anúncio até à data limite da entrega de propostas do 
concurso público.

As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até às 
17,00 horas do dia 1 de Junho de 2020. Além da entrega dos do-
cumentos estipulados no respectivo programa do concurso e no 
caderno de encargos, deve ser apresentado o documento com-
provativo da caução provisória prestada, no valor de $21 000,00 
(vinte e uma mil patacas). A respectiva caução deve ser prestada 
por garantia bancária, ou em numerário, ordem de caixa ou che-
que do Banco Nacional Ultramarino (BNU), sendo os últimos 
dois em nome da DSFSM. Caso seja prestada em numerário, 
ordem de caixa ou cheque do BNU, os concorrentes devem efec-
tuar a prestação pertinente no BNU (sede) e depois devem apre-
sentar à Tesouraria do Departamento de Administração desta 
DSFSM o guia citado, para efeitos de levantamento do recibo 
oficial em causa. Caso seja prestada por garantia bancária, esta 
não pode ser sujeita a condição ou termo resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,30 horas do dia 2 de Junho de 2020. Os 
concorrentes ou os seus representantes legais deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas, a fim de escla-
recer as eventuais dúvidas relativas aos documentos entregues 
para o presente concurso ou apresentar reclamação quando 
necessário.

Os esclarecimentos respeitantes aos requisitos das carac-
terísticas técnicas do presente concurso público devem ser 
solicitados por escrito e apresentados à Secretaria-Geral desta 
DSFSM, até ao dia 6 de Maio de 2020.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 15 de Abril de 2020.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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第11/2020/DSFSM號公開招標

根據保安司司長二零二零年四月十四日的批示，澳門保安部

隊事務局為取得「資訊設備、用戶軟件及軟件使用權」進行公開

招標。

有意投標人可於辦公時間到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事

務局行政管理廳查閱有關《招標方案》及《承投規則》；索取上

述文件之影印本，須繳付$100.00（澳門元壹佰元整）或於本局網

頁（http://www.fsm.gov.mo/dsfsm）內免費下載。投標人有責任

自本公告公佈之日起至公開招標截標時間止，前往澳門兵營斜

巷澳門保安部隊事務局行政管理廳或於本局網頁內查閱倘有附

加之說明文件。

標書必須於二零二零年五月二十六日下午五時前遞交澳門保

安部隊事務局總辦事處。投標人除須遞交《招標方案》及《承投

規則》所規定之文件外，尚須遞交已繳付臨時擔保$330,000.00

（澳門元叁拾叁萬元整）之證明文件。該擔保須以銀行擔保、現

金、抬頭為「澳門保安部隊事務局」之本票或澳門大西洋銀行支

票遞交，倘以現金、本票或澳門大西洋銀行支票方式，必須前往

澳門大西洋銀行（總行）繳交，並於繳付後將存款憑證交回澳門

保安部隊事務局行政管理廳出納以換取正式收據；倘屬銀行擔

保，該擔保不得附條件或受終止性期限約束。

開標日期為二零二零年五月二十七日上午十時三十分，將在

澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局開標。投標人或其合法代表

應出席開標會議，以便解釋投標文件內可能出現之疑問或在需

要時提出聲明異議。

所有對本公開招標之技術特徵要求的查詢，必須以書面形

式於二零二零年五月四日前遞交到澳門保安部隊事務局總辦事

處。

二零二零年四月十五日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $2,480.00）

Concurso Público n.º 11/2020/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança, de 14 de Abril de 2020, se encon-
tra aberto o concurso público para a aquisição de «Equipamen-
to informático, software e direito de utilização de software». 

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontram-se disponíveis para consulta no Departamento de 
Administração da Direcção dos Serviços das Forças de Segu-
rança de Macau, sito na Calçada dos Quartéis, Macau, durante 
as horas de expediente, estando os interessados sujeitos ao paga-
mento das fotocópias dos referidos documentos, na importância 
de $100,00 (cem patacas), se as quiserem, ou podendo aceder à 
página electrónica destes Serviços para fazer o respectivo des-
carregamento gratuito (http://www.fsm.gov.mo/dsfsm). Incum-
bem-se os concorrentes de verificar os eventuais esclarecimen-
tos adicionais, dirigindo-se ao referido departamento desta 
Direcção, com sede no endereço supracitado, ou navegando na 
página electrónica acima mencionada, desde a data da publica-
ção do presente anúncio até à data limite da entrega de propos-
tas do concurso público.

As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00 horas do dia 26 de Maio de 2020. Além da entrega dos 
documentos estipulados no respectivo programa do concurso e 
no caderno de encargos, deve ser apresentado o documento com-
provativo da caução provisória prestada, no valor de $330 000,00 
(trezentas e trinta mil patacas). A respectiva caução deve ser 
prestada por garantia bancária, ou em numerário, ordem de 
caixa ou cheque do Banco Nacional Ultramarino (BNU), sen-
do os últimos dois em nome da DSFSM. Caso seja prestada 
em numerário, ordem de caixa ou cheque do BNU, os concor-
rentes devem efectuar a prestação pertinente no BNU (sede) 
e depois devem apresentar à Tesouraria do Departamento de 
Administração desta DSFSM o guia citado, para efeitos de 
levantamento do recibo oficial em causa. Caso seja prestada 
por garantia bancária, esta não pode ser sujeita a condição ou 
termo resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,30 horas do dia 27 de Maio de 2020. 
Os concorrentes ou os seus representantes legais deverão es-
tar presentes ao acto público de abertura de propostas, a fim 
de esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos 
entregues para o presente concurso ou apresentar reclamação 
quando necessário.

Os esclarecimentos respeitantes aos requisitos das carac-
terísticas técnicas do presente concurso público devem ser 
solicitados por escrito e apresentados à Secretaria-Geral desta 
DSFSM, até ao dia 4 de Maio de 2020.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 15 de Abril de 2020.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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通 告

茲公佈，為填補澳門保安部隊事務局以行政任用合同任用的

高級技術員職程第一職階二等高級技術員（消防工程範疇）兩個

職缺，以及填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年七

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

統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考通告，本局定於

二零二零年五月四日及五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，考試地點為澳門兵營斜

巷澳門保安部隊事務局。

參加甄選面試的准考人的考試地點、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，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/）。

二零二零年四月十四日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $1,450.00）

懲 教 管 理 局

公 告

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第三百三十三款第

二款的規定，現透過公告對嫌疑人Tran Thi Thu Trang，懲教管

理局警員的待決紀律程序作出控訴的通知。

嫌疑人得在辦公時間內到位於澳門路環聖方濟各街路環監

獄查閱有關卷宗及索取控訴書副本，並須自公布日起四十五日內

提交書面答辯。

二零二零年三月三十日於懲教管理局

預審員 吳鍾斌

（是項刊登費用為 $1,030.00）

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, em regime de contrato 
administrativo de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de engenharia 
de segurança contra incêndios, 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 31, II Série, de 31 de Julho de 2019, a entrevista de 
selecção, com a duração de vinte minutos, terá lugar de 4 e 5 
de Maio de 2020, na Direcção dos Serviços das Forças de Se-
gurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, 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 encontram-se afixadas no expositor da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita 
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 14 de Abril de 2020.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 1 450,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Anúncio

Por este anúncio, fica o guarda Tran Thi Thu Trang noti-
ficado da acusação que contra si foi produzida nos autos do 
processo disciplinar, nos termos do n.º 2 do artigo 333.º do Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
vigente.

O arguido poderá consultar ou pedir cópia da acusação no 
Estabelecimento Prisional de Coloane, sito na Rua de S. Fran-
cisco Xavier, Coloane, Macau, e apresentar a sua defesa escrita 
no prazo não superior a quarenta e cinco dias, contados da 
data da publicação.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 30 de Março de 
2020.

O Instrutor, Ng Chong Pan.

(Custo desta publicação $ 1 030,00)
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通 告

甄選面試

（開考編號：2019/I08/AP/TS）

茲公佈，為填補懲教管理局以行政任用合同制度任用高級

技術員職程第一職階二等高級技術員（設施管理範疇）兩個職

缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的同一職程、職級及職

務範疇的職缺。經二零一九年七月三日第二十七期第二組《澳門

特別行政區公報》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。本局謹訂於以下日期、時間及地點舉行甄選面

試，每名投考人的面試時間為十五分鐘。

日期 2020年5月8日

時間 15分鐘（早上9時15分至中午12時）

地點 澳門路環竹灣馬路聖方濟各街懲教管理局行政樓

具體的甄選面試安排及《准考人須知》，於本通告公佈於

《澳門特別行政區公報》之日，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。准考人可於辦公時間（週一

至週四上午九時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時

三十分）到上述地點查閱，亦可在懲教管理局網頁（http://www.

dsc.gov.mo/）或行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）查

閱。

二零二零年四月十五日於懲教管理局

局長 程况明

（是項刊登費用為 $1,892.00）

衛 生 局

名 單

按照二零一八年三月二十一日社會文化司司長批示，經於二

零一八年四月四日第十四期《澳門特別行政區公報》第二組公

佈，有關以考核方式進行對外開考，錄取一名實習人員參加進入

二等高級衛生技術員職程（康復職務範疇——物理治療）所必

Aviso

Entrevista de selecção

(Concurso n.º: 2019/I08/AP/TS)

Relativamente ao concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uni-
formizada, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 3 
de Julho de 2019, para o preenchimento de dois lugares vagos, 
em regime de contrato administrativo de provimento, de téc-
nico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, área gestão de instalações, da Direcção dos Serviços 
Correccionais, e dos que vierem a verificar-se, na mesma car-
reira, categoria e área funcional, nesta Direcção de Serviços, 
até ao termo da validade do concurso, informam-se os candi-
datos admitidos, da data, hora e local de realização da entre-
vista de selecção e da duração de entrevista é de 15 minutos 
para cada candidato. 

Data 8 de Maio de 2020

Hora 15 minutos (a partir das 9,15 até 12,00 horas)

Local

Edf. Administrativo da Direcção dos Serviços 
Correccionais
Rua de S. Francisco Xavier, Estrada de Cheoc Van, 
Coloane, Macau 

As organizações concretas da entrevista de selecção e as 
«instruções para os candidatos admitidos» serão afixadas, no 
mesmo dia da publicação do presente aviso no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau, no Centro de 
Atendimento e Informação da DSC, sito em Macau, na Aveni-
da da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», 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), bem como nas páginas electrónicas da 
DSC (http://www.dsc.gov.mo/) ou dos SAFP (http://www.safp.
gov.mo/).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 15 de Abril de 
2020.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 892,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

Nos termos do artigo 22.º do Despacho n.º 19/SS/2011, de 27 
de Outubro de 2011, do director dos Serviços de Saúde, que 
aprovou em anexo o «Regulamento de estágio para ingresso 
na carreira de técnico superior de saúde», publica-se a lista de 
classificação final do estagiário respeitante ao concurso exter-
no, de prestação de provas, para a admissão de um estagiário 
ao estágio necessário para ingresso na carreira de técnico su-
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需的實習，以便填補衛生局行政任用合同高級衛生技術員職程

第一職階二等高級衛生技術員（康復職務範疇——物理治療）

一缺，根據二零一一年十月二十七日第19/SS/2011號衛生局局長

批示附件之《高級衛生技術員職程入職實習規章》第二十二條規

定，現公佈實習人員的實習成績如下：

合格投考人 分

林逸朗 ............................................................................. 74.20

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務人員

職程制度》第七條第二款（四）項及（六）項規定，實習員按實習

成績高低排列於實習成績名單內，並按該名單所列名次作出任

用。

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

人可自本名單之公告於《澳門特別行政區公報》公佈翌日起計十

個工作日內，向許可開考的實體就被除名事宜提起上訴。

（經二零二零年四月三日社會文化司司長的批示認可）

二零二零年三月十三日於衛生局

典試委員會：

主席：顧問醫生 黃穗濤

正選委員：首席高級衛生技術員 蘇淑芹

  顧問高級衛生技術員 林頴然

（是項刊登費用為 $2,402.00）

公 告

（開考編號：04119/01-TS）

茲公佈，為填補衛生局人員編制內建築範疇高級技術員職

程第一職階首席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，經二零一九年十一月二十七日第四十八期《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》

perior de saúde de 2.a classe, da área funcional de reabilitação 
— fisioterapia; após a conclusão do estágio, o primeiro estagi-
ário aprovado na lista classificativa será provido na carreira de 
técnico superior de saúde de 2.a classe, 1.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saú-
de, aberto por despacho do Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura, de 21 de Março de 2018, cujo aviso foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, 
II Série, de 4 de Abril de 2018:

Candidato  aprovado: valores

Lam Iat Long ....................................................................... 74,20

De acordo com o estipulado nas alíneas 4) e 6) do n.º 2 do 
artigo 7.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos servicos públicos), com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 4/2017, concluído o estágio os estagiários são or-
denados em lista classificativa e o provimento dos candidatos 
aprovados efectua-se de acordo com a ordem estabelecida na 
lista classificativa.

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 no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau referente à presente 
lista, para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 3 de Abril de 2020).

Serviços de Saúde, aos 13 de Março de 2020.

O Júri:

Presidente: Wong Soi Tou, médico consultor.

Vogais efectivos: Sou Sok Kan, técnico superior de saúde 
principal; e

Lam Wing Yin, técnico superior de saúde assessor. 

(Custo desta publicação $ 2 402,00)

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º 04119/01-TS)

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-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e dos 
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第二十七條第二款的規定，將衛生局專業或職務能力評估對外

開考的投考人確定名單張貼在澳門若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院內）（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），並上載於衛

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

www.safp.gov.mo）。

二零二零年四月九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,382.00）

（開考編號：A05/ENF-SUP/2020）

為填補衛生局人員編制護士職程第一職階護士監督三缺，

經二零二零年三月十八日第十二期《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。

二零二零年四月十五日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,020.00）

（開考編號︰03819/01-ITP）

茲公佈，為填補衛生局中葡翻譯範疇翻譯員職程第一職階

一等翻譯員編制內兩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出現的職缺，經二零一九年十一

月二十七日第四十八期《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》第二十六條第二款的規定，將衛生局專

業或職務能力評估對外開考的投考人臨時名單張貼在澳門若憲

馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）（查閱時間：週一

SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista definitiva dos candi-
datos 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 
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, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 48, II 
Série, de 27 de Novembro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 9 de Abril de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

(Ref. do Concurso n.º A05/ENF-SUP/2020)

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 três vagas de enfermeiro-supervisor, 1.º escalão, da carreira 
de enfermagem do quadro dos Serviços de Saúde, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 12, II Série, de 18 de Março de 2020.

Serviços de Saúde, aos 15 de Abril de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)

(Ref. do Concurso n.º 03819/01-ITP)

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 na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista provisória dos can-
didatos ao concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para 
o preenchimento de dois lugares do quadro de pessoal e um 
em regime de contrato administrativo de provimento, de intér-
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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），並上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo）及行

政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo）。

二零二零年四月十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,337.00）

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

職程第一職階一等高級衛生技術員（康復職務範疇——物理治

療）兩缺，經二零一九年十一月六日第四十五期《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。

二零二零年四月十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $952.00）

第6/P/20號公開招標

根據社會文化司司長於二零二零年四月十四日作出的批示，

為取得“向衛生局深切治療部供應醫療消耗品”進行公開招標。

有意投標者可從二零二零年四月二十二日起，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，並繳付澳門元肆拾柒元整（$47.00）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二零二零年五月二十五日下午五時

四十五分。

prete-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 validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 48, II Série, de 27 de Novembro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 16 de Abril de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

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 dos candidatos 
ao concurso de acesso, condicionado, de prestação de provas, 
para o preenchimento de dois lugares de técnico superior de 
saúde de 1.ª classe, 1.º escalão, área funcional de reabilitação 
— fisioterapia, da carreira de técnico superior de saúde, provi-
dos 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 45, II 
Série, de 6 de Novembro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 16 de Abril de 2020.

Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 952,00)

Concurso Público n.º 6/P/20

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 14 de Abril de 2020, 
se encontra aberto o concurso público para «Fornecimento 
de material de consumo clínico para a Unidade de Cuidados 
Intensivos dos Serviços de Saúde», cujo programa do concurso 
e o caderno de encargos se encontram à disposição dos inte-
ressados desde o dia 22 de Abril de 2020, 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 
concurso, estando os interessados sujeitos ao pagamento de 
$ 47,00 (quarenta e sete patacas), a título de custo das respectivas 
fotocópias (local de pagamento: Secção de Tesouraria dos Ser-
viços 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 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 25 de Maio de 2020. 
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開標將於二零二零年五月二十六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。

二零二零年四月十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,699.00）

第7/P/20號公開招標

根據行政管理委員會於二零二零年四月三日作出的決議，為

取得“向衛生局供應及安裝兩套牙科診療椅、空氣壓縮機及真

空泵”進行公開招標。有意投標者可從二零二零年四月二十二日

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，並繳付澳門元肆拾貳元整

（$42.00）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。

有意投標者應於二零二零年四月二十七日下午四時正，前往

澳門李加祿街下環街社會服務綜合大樓集合，以便實地視察本

次招標標的安裝地點。

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二零二零年五月十九日下午五時四十五

分。

開標將於二零二零年五月二十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

壹萬陸仟陸佰元整（$16,600.00），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。

二零二零年四月十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,892.00）

O acto público deste concurso terá lugar no dia 26 de Maio de 
2020, 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 16 de Abril de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 699,00)

Concurso Público n.º 7/P/20

Faz-se público que, por despacho do Conselho Adminis-
trativo, de 3 de Abril de 2020, se encontra aberto o concurso 
público para «Fornecimento e instalação de dois conjuntos 
de cadeiras de estomatologia, compressores de ar e bombas 
de vácuo aos Serviços de Saúde», cujo programa do concurso 
e o caderno de encargos se encontram à disposição dos inte-
ressados desde o dia 22 de Abril de 2020, 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 
concurso, estando os interessados sujeitos ao pagamento de 
$42,00 (quarenta e duas patacas), a título de custo das respecti-
vas 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).

Os concorrentes devem estar presentes no Complexo Muni-
cipal de Serviços Comunitários da Praia do Manduco, na Rua 
de João Lecaros, Macau, no dia 27 de Abril de 2020, às 16,00 
horas para visita de estudo ao local da instalação do equipa-
mento a que se destina o objecto deste concurso.

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  
17,45 horas do dia 19 de Maio de 2020.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 20 de Maio de 
2020, 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 cau-
ção provisória no valor de $16 600,00 (dezasseis mil e seiscen-
tas 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 va-
lor equivalente.

Serviços de Saúde, aos  16 de Abril de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 892,00)
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第8/P/20號公開招標

根據社會文化司司長於二零二零年四月九日作出的批示，為

取得《向仁伯爵綜合醫院保安系統提供維修保養服務》進行公

開招標。有意投標者可自二零二零年四月二十二日起，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座的衛生局物資供應暨管

理處查詢有關投標詳情，並繳付澳門元肆拾肆元整（$44.00）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。

有意投標者應於二零二零年四月二十八日上午十時正，前往

仁伯爵綜合醫院“設施暨設備廳”集合，以便實地視察本次招標

標的服務設施。

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二零二零年五月二十五日下午五時

四十五分。

開標將於二零二零年五月二十六日下午三時正在位於澳門水

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

壹拾萬陸仟捌佰元整（$106,800.00），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。

二零二零年四月十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,892.00）

第9/P/20號公開招標

根據社會文化司司長於二零二零年四月十四日作出的批示，

為取得《向衛生局提供保安設備維修保養服務》進行公開招標。

有意投標者可自二零二零年四月二十二日起，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座的衛生局物資供應暨管理處查

詢有關投標詳情，並繳付澳門元肆拾叁元整（$43.00）以取得本

Concurso Público n.º 8/P/20

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretá-
ria para os Assuntos Sociais e Cultura, de 9 de Abril de 2020, 
se encontra aberto o concurso público para a «Prestação de 
serviços de reparação e manutenção do Sistema de Segurança 
do Centro Hospitalar Conde de São Januário», cujo programa 
do concurso e o caderno de encargos se encontram à disposi-
ção dos interessados desde o dia 22 de Abril de 2020, 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 relati-
vos ao concurso, estando os interessados sujeitos ao pagamento 
de $ 44,00 (quarenta e quatro patacas), a título de custo das 
respectivas fotocópias (local de pagamento: Secção de Tesou-
raria dos Serviços de Saúde) ou ainda mediante a transferência 
gratuita de ficheiros pela internet na página electrónica dos S.S. 
(www.ssm.gov.mo).

Os concorrentes do presente concurso devem estar presentes 
no Departamento de Instalações e Equipamentos do Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, no dia 28 de Abril de 2020, 
às 10,00 horas, para efeitos de visita às instalações a que se des-
tina a prestação de serviços objecto deste concurso.

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 
17,45 horas do dia 25 de Maio de 2020.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 26 de Maio 
de 2020, pelas 15,00 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 cau-
ção provisória no valor de $106 800,00 (cento e seis mil e oi-
tocentas patacas) a favor dos Serviços de Saúde, mediante de-
pósito, em numerário ou em cheque, na Secção de Tesouraria 
destes Serviços ou através da garantia bancária/seguro-caução 
de valor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 16 de Abril de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 892,00)

Concurso Público n.º 9/P/20

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretá-
ria para os Assuntos Sociais e Cultura, de 14 de Abril de 2020, 
se encontra aberto o concurso público para a «Prestação de 
serviços de reparação e manutenção do Sistema de Segurança 
dos Serviços de Saúde», cujo programa do concurso e o ca-
derno de encargos se encontram à disposição dos interessados 
desde o dia 22 de Abril de 2020, todos os dias úteis, das 9,00 às 
13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisio-
namento 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 concurso, estando 
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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。

有意投標者應於二零二零年四月二十七日上午十時正，前往

黑沙環衛生中心門口集合，以便實地視察本次招標標的服務設

施。

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二零二零年五月二十二日下午五時三十

分。

開標將於二零二零年五月二十五日上午十時正在位於澳門水

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

柒萬壹仟肆佰玖拾陸元整（$71,496.00），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。

二零二零年四月十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,892.00）

通 告

茲公佈，因應新型冠狀病毒疾病的發展，根據經第8/2013號

法律及第1/2016號法律修改的第2/2004號法律《傳染病防治法》

第十四條第一款（二）項及第二款的規定，衛生局局長於二零二

零年四月十五日作出批示，決定將透過二零二零年三月十八日第

十二期《澳門特別行政區公報》第二組公佈的二零二零年三月

十一日的批示所訂定的防控措施的施行期延長至二零二零年五

月二十二日止。

二零二零年四月十五日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $827.00）

文 化 局

通 告

茲公佈，文化局以行政任用合同制度填補本局高級技術員職

程第一職階二等高級技術員音樂（中樂）範疇一個職缺，以及填

os interessados sujeitos ao pagamento de $43,00 (quarenta e 
três 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).

Os concorrentes do presente concurso devem estar presentes 
na Entrada do Centro de Saúde da Areia Preta (Hac Sa Wan), 
no dia 27 de Abril de 2020, às 10,00 horas, para efeitos de visita 
às instalações a que se destina a prestação de serviços objecto 
deste concurso.

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 22 de Maio de 2020.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 25 de Maio 
de 2020, 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 $71 496,00 (setenta e uma mil, 
quatrocentas e noventa e seis 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 16 de Abril de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 892,00)

Aviso

Torna-se público que, por despacho do director dos Servi-
ços de Saúde proferido em 15 de Abril de 2020, nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 2/2004 (Lei de 
prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis), 
alterada pela Lei n.º 8/2013 e pela Lei n.º 1/2016, e em função 
da evolução da doença do novo tipo de coronavírus, se deter-
minou o prolongamento do período de vigência da medida 
de controlo prevista no despacho emitido em 11 de Março de 
2020, publicado através de aviso no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 18 de 
Março de 2020, até ao dia 22 de Maio de 2020.

Serviços de Saúde, aos 15 de Abril de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 827,00)

INSTITUTO CULTURAL

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-
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補開考有效期屆滿前本局出現的職位空缺，經二零一九年十一

月十三日第四十六期《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

定於二零二零年五月九日上午十時正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

點如下：

——澳門和隆街35號澳門演藝學院音樂學校（望德堂對

面）。

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，於二零二零年四月二十二日起張貼於澳門塔

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），並上載於

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

www.safp.gov.mo）。

二零二零年四月十六日於文化局

局長 穆欣欣

（是項刊登費用為 $1,655.00）

旅 遊 局

公 告

茲公佈，為填補旅遊局人員編制內翻譯員職程第一職階二

等翻譯員（中葡）三個職缺以及填補開考有效期屆滿前本局出

現的職缺，經二零一九年八月二十八日第三十五期《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，現將旅遊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宋玉生

廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局（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://industry.macaotourism.gov.

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

mento de um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior, área de música (música 
chinesa), em regime de contrato administrativo de provimento 
do Instituto Cultural, e dos que vierem a verificar-se neste Ins-
tituto até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 46, II Série, de 13 de Novembro de 2019, a 
prova de conhecimentos (prova escrita) terá a duração de três 
horas e será realizada no dia 9 de Maio de 2020, às 10,00 horas, 
no seguinte local:

— Rua do Volong, n.º 35, Macau, Escola de Música, Conser-
vatório de Macau (em frente da Igreja de São Lázaro).

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pela sala onde se devem apresentar para a realização da 
prova escrita e outras informações de interesse dos candidatos 
serão afixadas, a partir do dia 22 de Abril de 2020, no quadro 
de anúncios do Instituto Cultural, na Praça do Tap Siac, Edi-
fício do Instituto Cultural, Macau, podendo aí ser consultadas 
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 disponibilizadas nas páginas electrónicas deste Ins-
tituto (http://www.icm.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo).

Instituto Cultural, aos 16 de Abril de 2020.

A Presidente do Instituto, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 1 655,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Anúncios

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», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada 
na Direcção dos Serviços de Turismo, sita na Alameda Dr. 
Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hot Line», 12.º 
andar, Macau, podendo ser consultada no local indicado, den-
tro do horário de expediente (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://industry.macaotourism.gov.mo/) e dos SAFP 
(http://www.safp.gov.mo/), a lista classificativa da prova de 
conhecimentos (prova escrita) dos candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
três lugares vagos de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, da carreira de intérprete-tradutor (línguas chinesa e por-
tuguesa), do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de 
Turismo, 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 35, II Série, de 28 de Agosto de 2019.
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二零二零年四月十四日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $1,530.00）

茲公佈，為填補旅遊局編制內公共財政管理範疇高級技術

員職程第一職階二等高級技術員一個職缺，以及填補開考有效

期屆滿前出現的職缺，經二零二零年一月八日第二期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登以統一管理制度進行的專業或職務能

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，將旅遊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宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12

樓旅遊局告示板（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://industry.macaotourism.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）。

二零二零年四月十六日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $1,178.00）

通 告

第17/DAF/2020號批示

根據第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》

第十條及第18/2011號行政法規《旅遊局的組織及運作》的規

定，本人行使刊登於二零二零年一月十五日第三期《澳門特別行

政區公報》第二組第二副刊內的二零二零年一月十四日第7/2020

號社會文化司司長批示第四款所轉授予的權限，決定如下：

一、轉授予財政處處長鄭藝婷認可其附屬單位範疇內取得

財貨和勞務的程序中的臨時接收筆錄及確定接收筆錄的權限。

二、對於行使本批示所載轉授權限而作出的行為，得提起必

要訴願。

三、獲轉授權人自二零二零年四月一日起在本轉授權限範圍

內作出的一切行為，予以追認。

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 14 de Abril de 2020.

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 1 530,00)

Faz-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 de informação da Direcção dos Serviços de Turismo, sita 
na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício 
Hotline, 12.º andar, Macau, para consulta dentro do horário 
seguinte (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 elec-
trónica destes Serviços (http://industry.macaotourism.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 um lugar vago de técnico superior de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de 
gestão financeira pública, do quadro do pessoal da Direcção 
dos Serviços de Turismo, 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 2, II Série, de 8 de Janeiro de 2020.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 16 de Abril de 2020. 

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

Aviso

Despacho n.º 17/DAF/2020 

Tendo em atenção o disposto no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 
(Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direc-
ção e Chefia) e no Regulamento Administrativo n.º 18/2011 
(Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços de 
Turismo), no uso da faculdade conferida pelo n.º 4 do Despacho 
da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 7/2020, de 
14 de Janeiro de 2020, publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, 2.º Suplemento, 
de 15 de Janeiro de 2020, determino: 

1. É subdelegada na chefe da Divisão Financeira, Cheang 
Ngai Teng, no âmbito da respectiva subunidade, a competência 
para homologar os autos de recepção provisória e definitiva 
nos procedimentos de aquisição de bens e serviços.

2. Dos actos praticados no uso da competência ora subdele-
gada cabe o recurso administrativo necessário.

3. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada, 
no âmbito da presente subdelegação de competências, desde 1 
de Abril de 2020.
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四、在不影響上款規定的情況下，本批示自公佈日起生效。

二零二零年四月九日於旅遊局

局長 文綺華 

（是項刊登費用為 $1,451.00）

社 會 工 作 局

名 單

（開考編號：ING-201901）

統一管理制度——專業或職務能力評估開考

社會工作局機電工程範疇第一職階二等高級技術員

為填補社會工作局以行政任用合同制度任用的機電工程範

疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員一個職缺，以及填

補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年一月三十日

第五期《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 身份證編號 最後成績

1.º 36 林建鵬 1294XXXX ..........................73.00

2.º 20 蔡伯堃 5158XXXX ..........................72.22

3.º 40 李玉萍 5195XXXX ..........................70.81

4.º 59 蘇敬開 5151XXXX ..........................68.80

5.º 42 李桂標 7444XXXX ..........................66.83

6.º 37 林少虎 5164XXXX ..........................66.52

7.º 60 譚進星 5187XXXX ..........................65.12

8.º 38 劉家祥 5136XXXX ..........................62.12

9.º 19 徐嘉俊 5107XXXX ..........................61.20

10.º 52 羅健文 5192XXXX ..........................60.98

11.º 46 梁赴輝 7390XXXX ..........................60.92

12.º 53 呂澤明 7368XXXX ..........................59.87

13.º 14 張穎充 7359XXXX ..........................59.40

14.º 57 吳海文 1240XXXX ..........................59.06

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

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 9 de Abril de 2020. 

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 1 451,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Lista

(Ref.: Concurso n.º ING-201901)

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, 

do Instituto de Acção Social, para técnico superior 

de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 

engenharia electromecânica

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 engenharia electromecânica, em 
regime de contrato administrativo de provimento do Instituto 
de Acção Social, e dos que vierem a verificar-se neste Instituto 
até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 5, II Série, de 30 de Janeiro de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do
candi-
dato

 Nome  BIR N.º Classificação
 final

1.º 36 Lam, Kin Pang 1294XXXX ........... 73,00

2.º 20 Choi, Pak Kuan 5158XXXX ........... 72,22

3.º 40 Lei, Iok Peng 5195XXXX ........... 70,81

4.º 59 Sou, Keng Hoi 5151XXXX............ 68,80

5.º 42 Lei, Kuai Pio 7444XXXX ........... 66,83

6.º 37 Lam, Sio Fu 5164XXXX ............ 66,52

7.º 60 Tam, Chon Seng 5187XXXX ........... 65,12

8.º 38 Lao, Ka Cheong 5136XXXX ........... 62,12

9.º 19 Choi, Ka Chon 5107XXXX ........... 61,20

10.º 52 Lo, Kin Man 5192XXXX ........... 60,98

11.º 46 Leong, Fu Fai 7390XXXX ........... 60,92

12.º 53 Loi, Chak Meng 7368XXXX ........... 59,87

13.º 14 Cheong, Wan 
Chong 7359XXXX ........... 59,40

14.º 57 Ng, Hoi Man 1240XXXX ........... 59,06
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名次 准考人

編號

姓名 身份證編號 最後成績

15.º 11 周俊豪 5212XXXX ..........................58.94

16.º 30 簡文俊 1223XXXX ..........................58.07

17.º 12 鄭杰暉 1229XXXX ..........................57.32

18.º 62 譚永濠 5187XXXX ..........................55.77

19.º 27 何雲龍 1269XXXX ..........................55.47

20.º 34 黎嘉豪 5186XXXX ..........................54.82

21.º 22 傅浩雲 5129XXXX ..........................53.40

22.º 6 陳劍南 7437XXXX ..........................52.43

23.º 77 吳澤毅 1408XXXX ..........................51.96

被除名的投考人：

准考人

編號

姓名 身份證編號 被除名

的原因

2 陳永勝 5152XXXX （a）

25 何俊健 1238XXXX （a）

32 關康政 5212XXXX （a）

50 廖仕超 5165XXXX （a）

65 黃文駿 5208XXXX （a）

68 黃俊華 5109XXXX （a）

72 黃德潮 5160XXXX （a）

被除名的原因：

（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、甄選及晉級培訓》第三十一條第十款的

規定，因缺席甄選面試而被除名。

備註：

1）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》第三十一條第十款的規

定：

——因缺席知識考試（筆試）被除名之投考人：37名；

——因缺席甄選面試被除名之投考人：7名。

2）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》第三十三條第三款的規

定：

——因知識考試（筆試）成績得分低於五十分被淘汰之投考

人：10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。

Ordem N.º do
candi-
dato

 Nome  BIR N.º Classificação
 final

15.º 11 Chao, Chon Hou 5212XXXX ........... 58,94

16.º 30 Kan, Man Chon 1223XXXX ........... 58,07

17.º 12 Cheang, Kit Fai 1229XXXX ........... 57,32

18.º 62 Tam, Weng Hou 5187XXXX ........... 55,77

19.º 27 Ho, Wan Long 1269XXXX ........... 55,47

20.º 34 Lai, Ka Hou 5186XXXX ........... 54,82

21.º 22 Fu, Hou Wan 5129XXXX ........... 53,40

22.º 6 Chan, Kim Nam 7437XXXX ........... 52,43

23.º 77 Wu, Zeyi 1408XXXX ........... 51,96

Candidatos excluídos:

N.º do
candidato

 Nome BIR N.º Observação

2 Chan Weng Seng 5152XXXX (a)

25 Ho, Chon Kin 1238XXXX (a)

32 Kuan, Hong Cheng 5212XXXX (a)

50 Lio, Si Chio 5165XXXX (a)

65 Vong, Man Chon 5208XXXX (a)

68 Wong, Chon Wa 5109XXXX (a)

72 Wong, Tak Chio 5160XXXX (a)

Observação:

(a) 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, os candidatos 
foram excluídos por terem faltado à entrevista de selecção.

Nos termos do n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017, 37 candidatos foram excluídos 
por terem faltado à prova de conhecimentos (prova escrita) e 7 
por terem faltado à entrevista de selecção.

Nos termos do n.º 3 do artigo 33.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 10 candidatos foram 
excluídos por terem obtido classificação inferior a cinquenta 
valores na prova de conhecimentos (prova escrita).

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administra-
tivo 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, 
os candidatos podem interpor recurso da presente lista, 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.
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（經社會文化司司長於二零二零年四月二日的批示認可）

二零二零年三月九日於社會工作局

典試委員會：

主席：廳長 鄧潔芳

正選委員：首席顧問高級技術員 朱衛智（職務主管）

  顧問高級技術員 吳家欣（建設發展辦公室）

（是項刊登費用為 $5,244.00）

通 告

茲公佈，為填補社會工作局以行政任用合同制度任用的財

務及會計範疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員兩個職

缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年

七月三日第二十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以對

外開考進行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通告，本

局定於二零二零年五月六日至五月七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

澳門西墳馬路六號社會工作局總部。

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，將於二零二零年四月二十二日張貼

於澳門西墳馬路六號社會工作局總部告示板。准考人可於辦公

時間（週一至週四上午九時至下午五時四十五分；週五上午九時

至下午五時三十分）到上述地點查閱，並可在本局網頁（ht tp://

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

查閱。

二零二零年四月十六日於社會工作局

代局長 韓衛

（是項刊登費用為 $1,417.00）

高 等 教 育 局

通 告

根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第

18/2018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de Abril de 2020).

Instituto de Acção Social, aos 9 de Março de 2020.

O Júri:

Presidente: Tang Kit Fong, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Chu Wai Chi, técnico superior assessor 
principal (chefia funcional); e

Ng Ka Ian, técnica superior assessora (Gabinete para o Desen-
volvimento de Infra-estruturas).

(Custo desta publicação $ 5 244,00)

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, em regime de contrato 
administrativo de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de finanças 
e contabilidade do Instituto de Acção Social, e dos que vierem 
a verificar-se neste Instituto até ao termo da validade do con-
curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 3 de Julho 
de 2019, a entrevista de selecção, com a duração de 20 minutos, 
terá lugar no dia 6 e 7 de Maio de 2020, e será realizada na 
sede do Instituto de Acção Social, sita na Estrada do Cemitério, 
n.º 6, 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 22 de Abril de 2020, no qua-
dro de anúncios da sede do Instituto de Acção Social, sita na 
Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, podendo ser consultadas 
no local indicado dentro do horário de expediente (de segunda 
a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00 às 
17,30 horas), e disponibilizadas nas páginas electrónicas deste 
Instituto (http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo).

Instituto de Acção Social, aos 16 de Abril de 2020.

O Presidente do Instituto, substituto, Hon Wai.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

Aviso

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
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二十三條的規定，本人於二零二零年四月八日作出批示，現公佈

以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：社會科學碩士學位（公共行政）課程

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門大學——社會

科學學院

課程所頒授的學位、文憑或證書：碩士學位

登記編號：UM-A84-M43-0020C-04

課程的基本資料：

——根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》

第三十六條第一款（五）項的規定，澳門大學教務委員會於二零

一九年十一月二十日第二次會議決議修改刊登於二零一九年七月

三日第二十七期《澳門特別行政區公報》第二組之高等教育局課

程登記通告內，澳門大學社會科學學院公共行政碩士學位課程

的名稱和學術與教學編排。

——上述公共行政碩士學位課程的名稱更改為社會科學碩

士學位（公共行政）課程。

——上述課程的新學術與教學編排，以及學習計劃載於本通

告的附件一及附件二，並為本通告的組成部分。

——上述修訂適用於2020/2021學年起入學的學生。

二零二零年四月八日於高等教育局

局長 蘇朝暉

––––––––––

附件一

社會科學碩士學位（公共行政）課程

學術與教學編排

一、課程頒授的學位名稱：社會科學碩士

二、知識範疇：公共行政學

三、專業：公共行政

四、課程一般期限：兩學年

五、授課語言：中文

六、報讀條件：按照第10/2017號法律《高等教育制度》第

二十條第八款的規定。

ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 8 de Abril de 2020, foi registado o curso do 
ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de mestrado em Ciências Sociais 
(Administração Pública)

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Ciências Sociais

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
mestre

N.º de registo:  UM-A84-M43-0020C-04

Informação básica do curso:

Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos 
Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem 
Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de Macau, na 
sua 2.ª sessão, realizada no dia 20 de Novembro de 2019, delibe-
rou alterar a designação e a organização científico-pedagógica 
do curso de mestrado em Administração Pública, da Faculdade 
de Ciências Sociais da Universidade de Macau, publicados no 
aviso do registo do curso da Direcção dos Serviços do Ensino 
Superior no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 27, II Série, de 3 de Julho de 2019. 

— O curso de mestrado em Administração Pública referido 
acima passa a designar-se por curso de mestrado em Ciências 
Sociais (Administração Pública).

— A nova organização científico-pedagógica e o plano de es-
tudos do curso referido, constam dos Anexos I e II ao presente 
aviso e dele fazem parte integrante.

— As alterações acima referidas aplicam-se aos estudantes 
que iniciem a frequência do curso no ano lectivo de 2020/2021.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 8 de Abril de 
2020.

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de 
mestrado em Ciências Sociais (Administração Pública)

1. Designação do grau académico atribuído do curso: 
Mestrado em Ciências Sociais 

2. Ramo de conhecimento: Administração Pública

3. Especialidade(s): Administração Pública

4. Duração normal do curso: Dois anos lectivos

5. Língua(s) veicular(es): Chinês

6. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no n.º 8 
do artigo 20.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior).
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七、畢業要求： 

（一）完成課程所需的學分為30學分。

（二）取得碩士學位尚取決於撰寫及提交一篇原創項目報

告，並進行引介且獲通過。

附件二

社會科學碩士學位（公共行政）課程

學習計劃

學科單元/科目 種類 面授學時 學分

公共行政學：理論與實踐 必修 45 3

公共財政 " 45 3

人力資源管理 " 45 3

項目報告 " — 6

學生須修讀五門選修學科單元/科目，以取得15學分：

公共政策分析 選修 45 3

中國公共政策 " 45 3

當代中國公共行政 " 45 3

組織行為學 " 45 3

政治經濟學 " 45 3

公共行政研究方法 " 45 3

憲法 " 45 3

行政法 " 45 3

決策學：理論與實踐 " 45 3

研究設計 " 45 3

總學分 30

（是項刊登費用為 $5,391.00）

7. Requisitos de graduação: 

1) O número de unidades de crédito necessário à conclusão 
do curso é de 30 unidades de crédito.

2) A obtenção do grau de mestre está ainda condicionada à 
elaboração, entrega, apresentação e aprovação de um relatório 
de projecto original.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de mestrado 
em Ciências Sociais (Administração Pública)

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades
de crédito

Administração Pública: 
Teorias e Práticas Obrigatória 45 3

Finanças Públicas » 45 3

Gestão de Recursos Hu-
manos » 45 3

Relatório de Projecto » -- 6

Os estudantes devem escolher 5 unidades curriculares/dis-
ciplinas optativas para obter 15 unidades de crédito:

Análise de Políticas Pú-
blicas Optativa 45 3

Pol ít icas P úbl icas na 
China » 45 3

Administração Pública 
da China Contemporâ-
nea » 45 3

Comportamento Orga-
nizacional » 45 3

Economia Política » 45 3

Métodos de Investigação 
em Administração Pú-
blica » 45 3

Direito Constitucional » 45 3

Direito Administrativo » 45 3

Estudos de Processo de 
Decisão: Teorias e Práti-
cas » 45 3

Design de Investigação » 45 3

Número total de unidades de crédito 30

(Custo desta publicação $ 5 391,00)
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UNIVERSIDADE DE MACAU

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, alterado pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 293/2018, referente à 
atribuição de apoios financeiros a particulares e a instituições 
particulares, vem a Universidade de Macau publicar a lista dos 
apoios concedidos no 1.º trimestre do ano de 2020:

澳 門 大 學

名 單

根據經第293/2018號行政長官批示修改後的第54/GM/97號

批示有關給予私人及私立機構的財政資助之規定，澳門大學現

公佈二零二零年第一季度資助名單：

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios 

financeiros

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

獲取澳門大學博士生助學金學生：191名

UM Macao PhD Assistantship: 191 bolseiros

03/02/2020,

28/02/2020,

31/03/2020

$ 7,162,500.00 向澳門大學學生發放澳門大學博士生助學金。

Atribuição da bolsa UM Macao PhD Assis-

tantship a estudantes da Universidade de 

Macau.

參與“境外學習”計劃之澳門大學榮譽學院

學生：23名

Estudantes do Colégio de Honra da Univer-

sidade de Macau, participantes no Programa 

de Estudo no Exterior: 23 beneficiários

16/01/2020,

10/03/2020,

12/03/2020

$ 3,912,819.81 向參與2019/2020學年“境外學習”計劃之澳門

大學榮譽學院學生提供資助。

Atribuição do apoio financeiro a estudantes do 

Colégio de Honra da Universidade de Macau 

para a participação no Programa de Estudo no 

Exterior no ano lectivo de 2019/2020.

獲取澳門大學博士生半額助學金學生：70名

UM Macao PhD Assistantship — Bridging 

Fund: 70 bolseiros

03/02/2020,

21/02/2020,

28/02/2020,

31/03/2020

$ 1,287,500.00 向澳門大學學生發放澳門大學博士生半額助學

金。

Atribuição da bolsa UM Macao PhD Assis-

tantship — Bridging Fund a estudantes da Uni-

versidade de Macau.

海外交流獎學金得獎學生：49名

Bolsa de estudo para o intercâmbio inter-

nacional: 49 bolseiros

23/01/2020,

24/01/2020,

09/03/2020

$ 794,000.00 向澳門大學學生發放2019/2020學年海外交流獎

學金。

Atribuição da bolsa de estudo a estudantes da 

Universidade de Macau para o intercâmbio in-

ternacional no ano lectivo de 2019/2020.

前往葡萄牙學習之法學士學位課程（中葡雙

語授課）學生：35名

Estudantes do curso de licenciatura em 

Direito, leccionado em chinês e português, 

que estudam em Portugal: 35 beneficiários

24/01/2020,

19/03/2020

$ 422,757.62 向2019/2020學年前往葡萄牙學習之澳門大學法

學士學位課程（中葡雙語授課）學生發放學費、

住宿及膳食資助。

Atribuição dos subsídios de propinas, de alo-

jamento e de refeição a estudantes do curso de 

licenciatura em Direito, leccionado em chinês 

e português, da Universidade de Macau, para 

os seus estudos em Portugal no ano lectivo de 

2019/2020.

澳門大學大蓮花獎學金得獎學生：15名

Bolsa de estudo Grande Lótus da Universi-

dade de Macau: 15 bolseiros

22/01/2020 $ 225,000.00 向澳門大學學生發放澳門大學大蓮花獎學金。

Atribuição da bolsa de estudo Grande Lótus 

da Universidade de Macau a estudantes da 

Universidade de Macau.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios 

financeiros

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

獲華夏綠洲助學行動助學金學生：8名

Bolsa de estudo da Oasis Action: 8 bolseiros

 22/01/2020,

16/03/2020

$ 48,000.00 向澳門大學學生發放華夏綠洲助學行動助學金。

Atribuição da bolsa de estudo a estudantes da 

Universidade de Macau no âmbito da Oasis 

Action.

參與澳門大學傑出運動員獎勵計劃之學生：

18名

Estudantes participantes no programa do 

Prémio de Atleta de Excelência da Universi-

dade de Macau: 18 beneficiários

16/03/2020 $ 25,200.00 向參與2019/2020學年澳門大學傑出運動員獎勵

計劃之澳門大學學生發放津貼。

Atribuição do subsídio a estudantes da Univer-

sidade de Macau, participantes no programa 

do Prémio de Atleta de Excelência do ano lec-

tivo de 2019/2020.

來自莫桑比克艾德都蒙德拉納大學之交流學

生：2名

Estudantes de intercâmbio da Universidade 

Eduardo Mondlane, Moçambique: 2 benefi-

ciários

23/01/2020,

09/03/2020,

16/03/2020

$ 24,000.00 根據澳門大學與莫桑比克艾德都蒙德拉納大學

的協議，向2名交流學生發放生活津貼。

Atribuição da ajuda de custo a dois estudantes 

de intercâmbio, segundo o acordo celebrado 

entre a Universidade de Macau e a Universida-

de Eduardo Mondlane, Moçambique.

參與四校聯合交流訪問活動：“城市與文化發

展——聚焦上海、北京、西安與澳門”之非澳

門大學學生：34名

Participantes nas «Joint Activities of Four 

Universities: The development of City and 

Culture — Focus on Shanghai , Beijing, 

Xi’an and Macau», que não são estudantes 

da Universidade de Macau: 34 beneficiários

13/01/2020 $ 10,200.00 向參與四校聯合交流訪問活動：“城市與文化發

展——聚焦上海、北京、西安與澳門”之非澳門

大學學生提供資助。

Atribuição do apoio financeiro a participantes 

nas «Joint Activities of Four Universities: The 

development of City and Culture — Focus on 

Shanghai, Beijing, Xi’an and Macau», que não 

são estudantes da Universidade de Macau.

參與榮譽生專題項目之學生：1名

Estudante partic ipante no Projecto de 

Honra: 1 beneficiária

21/02/2020 $ 2,496.00 向參與2019/2020學年澳門大學榮譽生專題項目

之澳門大學學生提供資助。

Atribuição do apoio financeiro a uma estudan-

te da Universidade de Macau, participante no 

Projecto de Honra da Universidade de Macau 

no ano lectivo de 2019/2020.

澳門大學學生會

Associação dos Estudantes da Universida-

de de Macau

26/02/2020 $ 3,206.02 為澳門大學學生會的日常運作及所舉辦的活動

提供津貼。

Atribuição de subsídios à Associação dos Estu-

dantes da Universidade de Macau para o seu fun-

cionamento diário e organização de actividades.

總額 

Total

$ 13,917,679.45

Universidade de Macau, aos 17 de Abril de 2020.

A Vice-Reitora, Kou Mei.

(Custo desta publicação $ 4 960,00)

二零二零年四月十七日於澳門大學

副校長 高薇

（是項刊登費用為 $4,960.00）
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INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, com a nova redacção dada pelo Despacho do Chefe de Exe-
cutivo n.º 293/2018, referente aos apoios financeiros concedidos 
a particulares e às instituições particulares, vem o Instituto de 
Formação Turística de Macau publicar a listagem dos apoios 
concedidos no 1.º trimestre do ano de 2020:

澳 門 旅 遊 學 院

名 單

為履行關於給予私人及私人機構財政資助的經第293/2018

號行政長官批示修改的八月二十六日第54/GM/97號批示，澳門

旅遊學院現公佈二零二零年第一季度受資助實體的名單：

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

張琳琳

Zhang Linlin

23/03/2020  $21,150.00 課程助學金。

Bolsa de Apoio do Estudo.

麥卓基

Mak Cheok Kei

23/03/2020  $1,232.50 參加澳門旅遊學院之實習生計劃。

Participação num estágio no Instituto de 

Formação Turística de Macau.

許曉楓

Hoi Hio Fong

23/03/2020  $710.50 參加澳門旅遊學院之實習生計劃。

Participação num estágio no Instituto de 

Formação Turística de Macau.

謝淑婷

Che Sok Teng

20/01/2020  $6,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

關志和

Kwan Chi Wo

20/01/2020  $6,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

孫奕嘉

Sun Yijia

20/01/2020  $6,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

黃曉筠

Wong Hio Kuan

20/01/2020  $6,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

游仲恩

Yu Chung-En

20/01/2020  $6,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

何卓彥

Ho Cheuk Yin

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

陳卓藝

Chan Cheuk Ngai

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

吳子謙

Ng Chi Him

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

朱莉瑩

Chu Lei Ieng

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

許穎欣

Hoi Weng Ian

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

張佩琪

Cheung Pui Ki

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

周宇安

Chao U On

20/01/2020  $20,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

林宇凡

Lin Yufan

20/01/2020  $20,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

周凱旋

Zhou Kaixuan

20/01/2020  $40,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

唐倩柔

Tong Sin Iao

20/01/2020  $40,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

路嘉怡

Lu Jiayi

20/01/2020  $40,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

盧君兒

Lo Kuan I

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

王善渼

Wong Sin Mei

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

關志和

Kwan Chi Wo

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

沈彥伶

Shen Yanling

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

蘇珂

Su Ke

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

Lee Areum 20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

仲怡瑋

Zhong Yiwei

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

高銘悅

Gao Mingyue

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

陳妍臻

Chen Yanzhen

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

劉玉函

Liu Yuhan

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

臧梓惠

Zang Zihui

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

張毅寧

Zhang Yining

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

張林峰

Zhang Linfeng

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

張豪傑

Chang Ho Kit Maurice

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

李沛

Li Pei

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

潘燁銘

Pan Yeming

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

鄭嘉杰

Zheng Jiajie

20/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

趙家慧

Chio Ka Wai

22/01/2020  $32,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

余俊鋒

U Chon Fong

22/01/2020  $32,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

胡穎琳

Wu Weng Lam

22/01/2020  $32,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

陳詠琪

Chan Weng Kei

22/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

周宇安

Chao U On

22/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

陳韻西

Chen Yunxi

22/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

張曉婷

Cheung Hiu Ting

22/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

黃焯妍

Wong Cheok In

22/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

劉德謙

Lau Tak Him

22/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

李嘉晞

Lei Ka Hei

22/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

魏蘭懿

Wei Lanyi

22/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

林澳

Lin Ao

22/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

麥展咏

Mai Zhanyong

22/01/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

歐宏德

Ao Wang Tak

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

陳迪豐

Chan Tek Fong

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

陳淑婷

Chan Sok Teng

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

陳俊傑

Chen Chon Kit

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

鍾寶倩

Chong Pou Sin

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

許雪鋌

Hoi Sut Teng

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.
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給予財政資助日期
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資助金額
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李敏婷

Lei Man Teng

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

梁敏儀

Leong Man I

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

梁文信

Leung Man Son

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

黃海瑩

Wong Hoi Ieng

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

胡文霞

Wu Man Ha

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

陳嘉嘉

Chan Ka Ka

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

鍾可怡

Chong Ho I

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

林倩雯

Lam Sin Man

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

盧禧翹

Lo Hei Kio

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

鄧旭貽

Tang Yuk Yi

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

何曉琳

Ho Hio Lam

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

何慧慈

Ho Wai Chi

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

劉風

Liu Feng

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

杜欣琪

Tou Ian Kei

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

黃倩怡

Wong Sin I

24/03/2020  $10,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

林嘉敏

Lam Ka Man

24/03/2020  $12,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

林佩儀

Lam Pui I

24/03/2020  $12,000.00 課程獎學金。

Bolsa de estudo.

總額 

Total

 $873,093.00 

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 16 de Abril 
de 2020.

A Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

(Custo desta publicação $ 9 920,00)

二零二零年四月十六日於澳門旅遊學院

院長 黃竹君

（是項刊登費用為 $9,920.00）
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體 育 基 金

名 單

為履行關於給予私人及私立機構財政資助的經第293/2018

號行政長官批示修改的八月二十六日第54/GM/97號批示，體育

基金現公佈二零二零年第一季度的資助名單：

FUNDO DO DESPORTO

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
com a nova redacção dada pelo Despacho do Chefe do Execu-
tivo n.º 293/2018, referente aos apoios financeiros concedidos a 
particulares e a instituições particulares, vem o Fundo do Des-
porto publicar a lista dos apoios concedidos no 1.º trimestre de 
2020:

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政資助日期

Data da atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

澳門合氣道總會

Associação de Aikikai de Macau

19/3/2020 $ 3,160.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

19/3/2020 $ 1,760.00 場租費。

Aluguer de instalações.

澳門射箭協會

Associação de Arco e Flecha de Macau

19/3/2020 $ 7,000.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門田徑總會

Associação de Atletismo de Macau

24/2/2020 $ 60,000.00 資助2020田徑精英運動員津貼。

Subsídio para Atletas de Atletismo de Elite 

de 2020.

27/2/2020 $ 50,000.00 資助裝備津貼。

Subsídio para aquisição de equipamentos.

中國-澳門汽車總會

Associação Geral de Automóvel de Macau-

-China

25/3/2020 $ 129,150.00 場租費。

Aluguer de instalações.

澳門羽毛球總會

Federação de Badminton de Macau

27/2/2020 $ 166,760.00 羽毛球集訓隊專線交通服務。

Serviços de transporte para a selecção de 

badminton.

27/2/2020 $ 336,000.00 資助購買訓練用球。

Subsídio para aquisição de bolas de treino.

19/3/2020 $ 213,220.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

中國澳門龍舟總會

Associação de Barcos de Dragão de Macau-

-China

24/2/2020 $ 2,088,000.00 資助2020年龍舟精英運動員津貼。

Subsídio para atletas de elite de barcos de 

dragão 2020.

27/2/2020 $ 916,500.00 資助購置訓練裝備和救生服務費用。

Subsídio de aquisição de equipamentos de 

treino e serviços de salvamento.

19/3/2020 $ 486,921.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

中國澳門籃球總會

Associação Geral de Basquetebol de Macau-

-China

27/2/2020 $ 23,000.00 第4屆粵澳男子籃球邀請賽。

4.º Torneio de Basquetebol para Masculino 

de Guangdong e Macau.

澳門桌球總會

Associação de Bilhar de Macau

19/3/2020 $ 36,785.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政資助日期

Data da atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

中國澳門保齡球總會

Associação Geral de Bowling de Macau-

-China

24/2/2020 $ 84,000.00 資助2020年保齡球精英運動員津貼。

Subsídio para Atletas de Bowling de Elite de 

2020.

27/2/2020 $ 76,140.00 場租費。

Aluguer de instalações.

2/3/2020 $ 18,200.00 保齡球專業運動員膳食津貼資助申請（2020年

1月至3月）。

Apoio financeiro destinado à alimentação 

das atletas profissionais de Bowling a tempo 

inteiro (Janeiro a Março de 2020).

2/3/2020 $ 120,000.00 備戰第十九屆亞洲運動會之特別資助計劃——

保齡球運動員李得文。

Apoio financeiro específico para a prepara-

ção para os 19.os Jogos Asiáticos — atleta de 

Bowling Lee Tak Man.

9/3/2020 $ 14,400.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

25/3/2020 $ 33,750.00 聘請教練。

Contratação de treinador.

澳門拳擊總會

Associação de Boxe de Macau

19/3/2020 $ 51,100.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門泰拳總會

Associação de Boxe Tailandês de Macau

24/2/2020 $ 111,000.00 資助2020年泰拳精英運動員津貼。

Subsídio para Atletas de Boxe Tailandês de 

Elite de 2020.

19/3/2020 $ 67,000.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門橋牌協會

Associação de Bridge de Macau

6/3/2020 $ 5,680.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門獨木舟總會

Associação de Canoagem de Macau

6/3/2020 $ 54,806.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

中國澳門單車總會

Associação Geral de Ciclismo de Macau-

-China

24/2/2020 $ 30,000.00 資助2020年單車精英運動員津貼。

Subsídio para Atleta de Ciclismo de Elite de 

2020.

24/2/2020 $ 288,000.00 資助2020年單車精英運動員津貼及備戰第十九

屆亞洲運動會之特別資助計劃。

Subsídio para atletas de ciclismo de elite de 

2020 e apoio financeiro específico para a pre-

paração para os 19.os Jogos Asiáticos.

2/3/2020 $ 838,600.00 單車代表隊集訓。

Estágio da selecção de ciclismo.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政資助日期

Data da atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

中國澳門單車總會

Associação Geral de Ciclismo de Macau-

-China

9/3/2020 $ 1,600.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

澳門體育暨運動科學學會

Associação de Ciências de Desp. e Educa-

ção Física de Macau

6/3/2020 $ 35,350.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

中國澳門體育暨奧林匹克委員會

Comité Olímpico e Desportivo de Macau

24/2/2020 $ 1,567,700.00 2020年度人事費用。

Contratação de trabalhadores em 2020.

24/2/2020 $ 200,000.00 資助購買2020年度葡語顧問服務。

Subsídio para aquisição de serviços de con-

sultoria de língua portuguesa em 2020.

6/3/2020 $ 116,069.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門健美總會

Associação de Culturismo e Fitness de 

Macau

24/2/2020 $ 216,000.00 資助2020年健美精英運動員津貼。

Subsídio para Atletas de Culturismo e Fit-

ness de Elite de 2020.

6/3/2020 $ 84,725.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門體育舞蹈總會

Associação Geral de Dança Desportiva de 

Macau

2/3/2020 $ 30,800.00 體育舞蹈專業運動員膳食津貼資助申請（2020

年1月至3月）。

Apoio financeiro destinado à alimentação 

de atleta profissional de Dança Desportiva a 

tempo inteiro (Janeiro a Março de 2020).

2/3/2020 $ 213,000.00 體育舞蹈精英運動員外地集訓（深圳）。

Estágio dos Atletas Elites de Dança Despor-

tiva no estrangeiro (Shenzhen).

24/2/2020 $ 180,000.00 資助2020年體育舞蹈精英運動員津貼。

Subsídio para Atletas de Dança Desportiva 

de Elite de 2020.

9/3/2020 $ 40,500.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

19/3/2020 $ 198,251.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

25/3/2020 $ 9,200.00 場租費。

Aluguer de instalações.

25/3/2020 $ 36,400.00 體育舞蹈專業運動員膳食津貼資助申請（2020

年4月至6月）。

Apoio financeiro destinado à alimentação 

de atleta profissional de Dança Desportiva a 

tempo inteiro (Abril a Junho de 2020).
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澳門劍擊總會

Associação de Esgrima de Macau

19/3/2020 $ 75,562.50 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門足球總會

Associação de Futebol de Macau

27/2/2020 $ 64,375.00 場租費。

Aluguer de instalações.

澳門門球總會

Associação Geral de Gatebol de Macau

27/2/2020 $ 8,000.00 2020年珠澳“新春杯”門球友誼賽。

Torneio de Amizade de Gatebol entre Macau 

e Zhuhai — Taça «Ano Novo chinês» 2020.

9/3/2020 $ 5,850.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

19/3/2020 $ 121,090.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門冰上運動總會

Associação Geral de Desportos sobre o 

Gelo de Macau

27/2/2020 $ 84,100.00 備戰第十四屆全國冬季運動會花樣滑冰賽——

賽前集訓。

Estágio de preparação para a prova de pati-

nagem em gelo da 14.ª Edição dos Jogos Na-

cionais de Inverno da R.P. da China.

27/2/2020 $ 79,800.00 場租費。

Aluguer de instalações.

2/3/2020 $ 91,600.00 第十四屆全國冬季運動會——比賽裝備。

14.ª Edição dos Jogos Nacionais de Inverno 

da R.P. da China — Equipamento de compe-

tição.

6/3/2020 $ 63,655.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

9/3/2020 $ 14,550.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

19/3/2020 $ 81,900.00 場租費。

Aluguer de instalações.
25/3/2020 $ 63,800.00

澳門體操總會

Associação de Ginástica Desportiva de 

Macau

27/2/2020 $ 5,600.00 場租費。

Aluguer de instalações.

6/3/2020 $ 57,595.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

9/3/2020 $ 25,200.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

澳門國際象棋總會

Grupo de Xadrez de Macau

2/3/2020 $ 110,000.00 國際象棋進學校推廣計劃。

Programa de Promoção Escolar de Xadrez.
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澳門國際象棋總會

Grupo de Xadrez de Macau

9/3/2020 $ 4,500.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

19/3/2020 $ 120,740.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門舉重協會

Associação de Halterofilismo de Macau

6/3/2020 $ 6,325.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門曲棍球總會

Associação de Hoquei Macau

27/2/2020 $ 44,450.00 場租費。

Aluguer de instalações.

19/3/2020 $ 78,846.50 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門長者體育總會

União Geral das Associações Desportivas 

dos Idosos de Macau

6/3/2020 $ 142,275.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門I.P.S.C.總會

 Associação I.P.S.C. de Macau

6/3/2020 $ 45,400.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門柔道協會

Associação de Judo de Macau

24/2/2020 $ 84,000.00 資助2020年柔道精英運動員津貼。

Subsídio para Atletas de Judo de Elite de 

2020.

27/2/2020 $ 4,800.00 場租費。

Aluguer de instalações.

2/3/2020 $ 120,000.00 備戰第十九屆亞洲運動會之特別資助計劃——

柔道運動員。

Apoio financeiro específico para a preparação 

dos 19.os Jogos Asiáticos — atleta de Judo.

2/3/2020 $ 101,000.00 柔道集訓隊2020專線交通服務。

Serviço de transporte para a Selecção de 

Judo 2020.

2/3/2020 $ 36,400.00 柔道專業運動員膳食津貼資助申請（2020年1月

至6月）。

Apoio financeiro destinado à alimentação 

das atletas profissionais de Judo a tempo in-

teiro (Janeiro a Junho de 2020).

19/3/2020 $ 151,275.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門空手道聯盟

Federação de Karate-Do de Macau

24/2/2020 $ 558,000.00 資助2020年空手道精英運動員津貼。

Subsídio para Atletas de Karate-do de Elite 

de 2020.

2/3/2020 $ 120,000.00 備戰第十九屆亞洲運動會之特別資助計劃——

空手道運動員。

Apoio financeiro específico para a prepara-

ção para os 19.os Jogos Asiáticos — atleta de 

Karate-do.
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澳門空手道聯盟

Federação de Karate-Do de Macau

2/3/2020 $ 39,000.00 K1世界空手道聯賽裁判執法和考核及亞洲聯盟

會議——杜拜站。

Campeonato Mundial de Karate K1 arbitra-

gem e Exames dos árbitros e Congresso de 

AKF em Dubai.

2/3/2020 $ 43,400.00 空手道專業運動員膳食津貼資助申請（2020年

1月至3月）。

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atleta profissional de Karate-do a tempo in-

teiro (Janeiro a Março de 2020)

2/3/2020 $ 137,300.00 K1世界空手道聯賽及裁判工作——巴黎站。

Campeonato Mundial de Karate K1 e Arbi-

tragem em Paris.

2/3/2020 $ 88,000.00 空手道集訓隊和澳門青少年武術空手道學校專

線交通服務。

Serviços de transporte para a selecção de 

Karate-Do e Escola Juventude de Karate-Do.

中國澳門劍道連盟

União das Associações de Kendo de Chi-

na-Macau

9/3/2020 $ 1,800.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

19/3/2020 $ 5,000.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門特殊奧運會

Macau Special Olympics

24/2/2020 $ 252,000.00 智障運動員輔助計劃資助申請。（田徑、游泳、

乒乓球及羽毛球）

Pedido de subsídio de programa de assistên-

cia para os atletas com deficiência (Atletismo, 

Natação, Ténis de Mesa e Badminton).

24/2/2020 $ 456,000.00 資助2020年智障精英運動員津貼。

Subsídio para Atltetas de deficiente intelectual 

de Elite de 2020.

24/2/2020 $ 135,274.00 2020年大眾體育健身興趣班展能活動全年場地

及物資用品資助申請。

Pedido de subsídio para aluguer de instalação 

e materiais de ano inteiro para as Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos 2020.

27/2/2020 $ 21,700.00 2020年瑞典特殊奧林匹克邀請賽。

Compeonato Olímpico Especial na Suécia 

por convites 2020.

9/3/2020 $ 10,300.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.
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中國澳門游泳總會

Associação Geral de Natação de Macau 

China

24/2/2020 $ 228,000.00 資助2020年游泳精英運動員津貼及備戰第十九

屆亞洲運動會之特別資助計劃。

Subsídio para Atletas de natação de Elite de 

2020 e Apoio financeiro específico para a 

preparação para os 19.os Jogos Asiáticos.

24/2/2020 $ 24,000.00 資助2020年游泳精英運動員津貼。

Subsídio para Atletas de Natação de Elite de 

2020.

24/2/2020 $ 216,000.00 資助中國澳門游泳總會大眾體育健身興趣班協

調員津貼。

Subsídio para os coordenadores das Classes 

de Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos da Associação de Natação de Macau — 

China.

2/3/2020 $ 276,500.00 跳水集訓隊往廣州集訓。

Estágio da Selecção de Salto para a Água em 

Cantão.

2/3/2020 $ 48,000.00 備戰第十九屆亞洲運動會之特別資助計劃——

游泳運動員。

Apoio financeiro específico para a prepara-

ção dos 19.os Jogos Asiáticos — atleta de Na-

tação.

2/3/2020 $ 109,200.00 游泳專業運動員膳食津貼資助申請（2020年1月

至6月）。

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atleta profissional de Natação a tempo inteiro 

(Janeiro a Junho de 2020).

2/3/2020 $ 140,900.00 游泳隊赴廣東集訓。

Estágio em Guangdong da Selecção de Nata-

ção.

9/3/2020 $ 240,800.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

澳門工會聯合總會體育委員會

Federação das Associações dos Operários 

de Macau (Conselho Desportivo)

6/3/2020 $ 236,830.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

9/3/2020 $ 109,400.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

澳門風箏會

Clube de Papagaios de Macau

19/3/2020 $ 1,600.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門雪屐總會

Associação de Patinagem de Macau

6/3/2020 $ 57,240.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.
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中國—澳門釣魚體育總會

Federação de Pesca Desportiva de Macau 

— China

19/3/2020 $ 4,150.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門乒乓總會

Associação de Ping Pong de Macau

27/2/2020 $ 582,700.00 澳門青少年乒乓球隊週末集訓計劃。

Plano de estágio no fim de semana da equipa 

de Ténis de Mesa de Macau.

27/2/2020 $ 31,900.00 資助購置訓練裝備。

Subsídio de aquisição de equipamentos de 

treino.

27/2/2020 $ 127,150.00 乒乓球集訓隊專線交通服務。

Serviços de transporte para a selecção de Ténis 

de Mesa — Janeiro a Abril de 2020.

2/3/2020 $ 310,000.00 備戰第十九屆亞洲運動會——乒乓球運動員張

子澄及張子浚外地培訓計劃。

Preparação para os 19.os Jogos Asiáticos — 

Estágio no estrangeiro dos Atletas de Ténis 

de Mesa Cheong Chi Cheng e Cheong Chi 

Chon.

2/3/2020 $ 192,000.00 備戰第十九屆亞洲運動會之特別資助計劃——

乒乓球運動員。

Apoio financeiro específico para a prepara-

ção dos 19.os Jogos Asiáticos — Atletas de 

Ténis de Mesa.

19/3/2020 $ 192,261.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門欖球會

Clube de Râguebi de Macau

19/3/2020 $ 38,125.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

中國澳門殘疾人奧委會暨傷殘人士文娛暨

體育總會

Comité Paralimpico de Macau-China As-

sociação Recreativa e Desportiva dos De-

ficientes de Macau-China

24/2/2020 $ 468,000.00 資助2020年傷殘精英運動員津貼。

Subsídio para atletas deficientes de Elite de 

2020.

2/3/2020 $ 27,000.00 I WAS國際輪椅及截肢體育聯會輪椅劍擊世界

盃——匈牙利站。

IWAS Taça Mundial de Esgrima em Cadeira 

com Rodas — Etapa da Hungria.

2/3/2020 $ 683,700.00 資助傷殘乒乓球運動員集訓。

Subsídio para estágio dos atletas deficientes 

de Ténis de Mesa.

6/3/2020 $ 145,980.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

9/3/2020 $ 2,800.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.
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中國澳門賽艇總會

Associação Geral de Remo de Macau-

-China

19/3/2020 $ 49,070.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門藤球總會

Associação Geral Sepak Takraw de Macau

6/3/2020 $ 47,225.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門壁球總會

Associação de Squash de Macau

24/2/2020 $ 24,000.00 資助2020年壁球精英運動員津貼。

Subsídio para Atletas de Squash de Elite de 

2020.

27/2/2020 $ 17,790.00 場租費。

Aluguer de instalações.

27/2/2020 $ 4,000.00 第四十屆亞洲壁球協會年度會議。

40.ª Reunião anual da Federação Asiática de 

Squash.

27/2/2020 $ 35,600.00 2020亞洲壁球隊際錦標賽及擔任賽事裁判。

Campeonato Asiático de equipas de Squash 

2020 e Desempenho de Funções de Arbitra-

gem.

9/3/2020 $ 12,000.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

19/3/2020 $ 126,500.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

19/3/2020 $ 7,200.00 聘請教練。

Contratação de treinador.

澳門聾人體育會

Associação de Desporto de Surdos de Macau

24/2/2020 $ 58,200.00 2020年大眾體育健身興趣班展能活動全年場地

及物資用品資助申請。

Pedido de subsídio para aluguer de instalação 

e materiais do ano inteiro para as Classes de 

recreação e manutenção do Desporto para 

Todos 2020.

6/3/2020 $ 113,150.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

9/3/2020 $ 4,575.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

澳門跆拳道總會

Associação de Taekwondo de Macau

24/2/2020 $ 96,000.00 資助2020年跆拳道精英運動員津貼。

Subsídio para os atletas de Taekwondo de 

Elite de 2020.

24/2/2020 $ 564,000.00 資助澳門跆拳道總會退役精英運動員津貼。

Subsídio para Atleta de Elite Aposentado de 

Associação Geral de Taekwondo de Macau.

2/3/2020 $ 50,000.00 跆拳道集訓隊專線交通服務。

Serviços de transporte para a selecção de 

Taekwondo.
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澳門跆拳道總會

Associação de Taekwondo de Macau

2/3/2020 $ 6,600.00 資助租用辦公室。

Subsídio para o arrendamento de escritório.

2/3/2020 $ 50,500.00 資助澳門跆拳道總會購置訓練器材。

Subsídio à Associação de Taekwondo de Macau 

para aquisição de equipamentos de treino.

19/3/2020 $ 146,695.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

25/3/2020 $ 60,000.00 資助澳門跆拳道總會退役精英運動員學費。

Subsídio de propinas para os Atletas de Elite 

aposentados de Associação Geral de Taekwondo 

de Macau.

澳門網球總會

Associação de Ténis de Macau

9/3/2020 $ 27,000.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

9/3/2020 $ 45,375.00 聘請教練。

Contratação de treinador.

中國澳門射擊總會

Associação de Tiro de Macau-China

24/2/2020 $ 95,190.00 警察押運槍械花紅更費用。

Despesas dos serviços gratificados para polí-

cia para transporte de armas.

6/3/2020 $ 39,704.50 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

19/3/2020 $ 13,710.00 場租費。

Aluguer de instalações.

中國澳門鐵人三項總會

Associação Geral de Triatlo de Macau 

China

24/2/2020 $ 144,000.00 資助2020年鐵人三項精英運動員津貼。

Subsídio para Atletas de Triatlo de Elite de 

2020.

6/3/2020 $ 199,985.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門風帆船總會

Associação de Vela de Macau

27/2/2020 $ 10,500.00 亞洲帆船聯會2020年年度會議。

Conferência Anual da Federação Mundial de 

Vela da Ásia 2020.

2/3/2020 $ 12,000.00 資助集訓隊電油費用。

Subsído à selecção para aquisição de gasolina.

中國澳門排球總會

Associação Geral de Voleibol de Macau-

-China

6/3/2020 $ 214,362.50 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

9/3/2020 $ 2,371,205.00 2020澳門國際排聯世界女子排球聯賽。

Liga das Nações de Voleibol Feminino da 

FIVB Macau 2020

中國澳門木球總會

Associação de Woodball de Macau-China

6/3/2020 $ 8,775.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

澳門武術總會

Associação Geral de Wushu de Macau

24/2/2020 $ 86,000.00 資助亞武聯秘書處人員外出工作交通費。

Subsídio de transporte ao secretariado da Fe-

deração Asiática de Wushu.
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澳門武術總會

Associação Geral de Wushu de Macau

24/2/2020 $ 1,884,000.00 資助2020年武術精英運動員津貼。

Subsídio para Atletas de Elite de Wushu 

2020.

24/2/2020 $ 20,800.00 2020年大眾康體日武術表演資助。

Subsídio para o espectáculo de wushu no Dia 

do Desporto para Todos 2020.

27/2/2020 $ 18,200.00 資助亞武聯秘書處秘書津貼。

Subsídio para a secretária do secretariado da 

Federação Asiática de Wushu.

2/3/2020 $ 914,000.00 澳門武術總會支援亞洲武術聯合會秘書處運

作、配備人員及租用辦公室。

Apoio de Associação Geral de Wushu de 

Macau à Federação Asiática de Wushu para o 

funcionamento do secretariado, disponibilizar 

o pessoal e aluguer do Gabinete.

2/3/2020 $ 220,900.00 武術集訓隊和澳門青少年武術學校專線交通服

務。

Serviços de transporte para a selecção de 

Wushu e Escola Juventude de Wushu.

2/3/2020 $ 10,500.00 世界香港夜光龍醒獅錦標賽2020。

Campeonato Mundial de Dança de Dragão e 

de Leão de Hong Kong 2020.

2/3/2020 $ 109,200.00 武術專業運動員膳食津貼資助申請。

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atleta profissional de Wushu de tempo miteiro.

6/3/2020 $ 400,025.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

9/3/2020 $ 1,800.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

9/3/2020 $ 67,500.00 聘請教練。

Contratação de treinador.

澳門象棋總會

Associação de Geral de Xadrez Chinês de 

Macau

24/2/2020 $ 24,000.00 資助2020年象棋精英運動員津貼。

Subsídio para Atletas de Xadrez Chinês de 

Elite de 2020.

24/2/2020 $ 4,500.00 資助澳門象棋總會搬運辦公室及訓練物品。

Subsídio à Associação Geral de Xadrez Chinês 

de Macau no transporte de material e equi-

pamento de treino para a nova sede.

9/3/2020 $ 1,500.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

19/3/2020 $ 120,532.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.
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澳門圍棋會

Clube de Xadrez Wei Qi de Macau

24/2/2020 $ 2,600.00 資助澳門圍棋會搬運辦公室及訓練物品。

Subsídio ao Clube de Xadrez Wei Qi de Macau 

no transporte de material e equipamento de 

treino para a nova sede.

6/3/2020 $ 59,425.00 2020年第一期固定資助。

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2020.

9/3/2020 $ 3,300.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

澳門耀華體育會

Clube Desportivo Yiu Wa de Macau

9/3/2020 $ 14,300.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

澳門卓麗排排舞會

Macau Shirley Line Dance Association

9/3/2020 $ 10,900.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

澳門瑜伽中心

Macau Yoga Centre

9/3/2020 $ 16,500.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

澳門心靈瑜伽，舞蹈協會

Macau Heart Yoga, Dance Association

9/3/2020 $ 22,750.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

亞太群眾體育協會

Associação do Desporto Asiania para Todos

4/3/2020 $ 850,000.00 亞太群眾體育協會2020資助申請。

Pedido de Atribuição de apoios financeiros 

2020 — Asiania Sport For All Association 

(ASFAA).

澳門工會聯合總會

Associação Geral dos Operários de Macau

9/3/2020 $ 1,591,580.00 2020年大眾體育合作。

Cooperação com Desporto para Todos 2020.

澳門婦女聯合總會

Associação Geral das Mulheres de Macau

9/3/2020 $ 13,300.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

9/3/2020 $ 1,414,982.00 2020年大眾體育合作。

Cooperação com Desporto para Todos 2020.

澳門街坊會聯合總會

União Geral das Associações dos Morado-

res de Macau

9/3/2020 $ 27,000.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

9/3/2020 $ 1,233,870.00 2020年大眾體育合作。

Cooperação com Desporto para Todos 2020.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政資助日期

Data da atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

中國澳門踢拳總會

Federação de Kickboxing de Macau China

9/3/2020 $ 1,050.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

澳門公職人員協會

Associação dos Trabalhadores da Função 

Pública de Macau

2/3/2020 $ 50,000.00 2020年度資助。

Pedido de subsídio para 2020.

澳門公務華員職工會

Associação dos Trabalhadores da Função 

Pública de Origem Chinesa de Macau

2/3/2020 $ 50,000.00 2020年度資助。

Pedido de subsídio para 2020.

澳門水電工會

Associação dos Empregados da C.E.M. e 

S.A.A.M.

25/3/2020 $ 50,000.00 2020年度資助。

Pedido de subsídio para 2020.

澳門公務專業人員協會

Associação dos Técnicos da Administra-

ção Pública de Macau

2/3/2020 $ 20,000.00 2020年度資助。

Pedido de subsídio para 2020.

澳門鮮魚行文化體育促進會

Associação de Promoção de Cultura e 

Desporto de Peixe Fresco de Macau

2/3/2020 $ 685,000.00 2020年度資助。

Pedido de subsídio para 2020.

澳門體育記者協會

Macau Sports Press Association

27/2/2020 $ 25,000.00 第83屆國際體育記者聯會會員大會。

83.º Congresso da Associação Internacional 

dos Jornalistas dos Assuntos Desportivos.

澳門圓夢舞蹈瑜珈協會

Association of Dance and Yoga Un Mong 

of Macao

9/3/2020 $ 16,900.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

9/3/2020 $ 2,800.00 2020年1月份大眾體育健身興趣班導師津貼。

Subsídio para os instrutores das Classes de 

Recreação e Manutenção do Desporto para 

Todos, referente ao mês de Janeiro de 2020.

善明會

Associação de Beneficência Sin Meng

24/2/2020 $ 230,000.00 2020年陽光少年活動。

Jovem radiante 2020.

澳門廣播電視股份有限公司

TDM — Teledifusão de Macau, S.A.

24/2/2020 $ 160,600.00 2020年電台節目“體高一線”（上半年）。

Programa desportivo de rádio 2020 (1.º semes-

tre).

總額

Total

$ 32,585,452.00

二零二零年四月十四日於體育基金

行政管理委員會主席 潘永權

（是項刊登費用為 $32,240.00）

Fundo do Desporto, aos 14 de Abril de 2020.

O Presidente do Conselho Administrativo, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 32 240,00)
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FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

Aviso

O Conselho de Administração, reunido a 3 de Abril de 
2020, deliberou, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2013, alterado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 11/2019, nos artigos 7.º, 37.º, 38.º e 
65.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, e no artigo 11.º 
do Regulamento Administrativo n.º 4/2019, o seguinte: 

1. É delegada na presidente do Conselho de Administração, 
Lam Wan Nei, ou em quem legalmente a substitua, a com-
petência para a prática de todos os actos de administração 
necessários ou convenientes à gestão do Fundo das Indústrias 
Culturais, nomeadamente:

1) Propor ao Conselho de Curadores planos e directrizes que 
promovam e apoiem financeiramente as indústrias culturais;

2) Apresentar relatório de actividades ao Conselho de Cura-
dores;

3) Apresentar os relatórios de análise da execução dos pro-
jectos apoiados ao Conselho Fiscal;

4) Gestão do apoio técnico e administrativo prestado ao 
Conselho para as Indústrias Culturais;

5) Celebrar protocolos de cooperação e de intercâmbio com 
entidades da Região Administrativa Especial de Macau ou do 
exterior;

6) Assegurar a gestão do pessoal e exercer o poder disciplinar; 

7) Assinar os diplomas de provimento;

8) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de 
honra;

9) Outorgar, em representação do Fundo das Indústrias Cul-
turais, nos contratos administrativos de provimento;

10) Autorizar a renovação dos contratos administrativos de 
provimento, desde que não implique alteração das condições 
remuneratórias;

11) Conceder a exoneração e rescisão de contratos adminis-
trativos de provimento;

12) Aprovar, anualmente, o mapa de férias do pessoal;

13) Conceder licença especial, e decidir sobre pedidos de 
transferência de férias, por motivos pessoais ou por conveniência 
de serviço;

14) Assinar os diplomas de contagem e liquidação de tempo 
de serviço prestado pelo pessoal do Fundo das Indústrias Cul-
turais;

15) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas extra-
ordinárias, até ao limite legalmente previsto;

16) Autorizar a justificação de faltas, de acordo com o «Re-
gulamento de horário flexível do pessoal do Fundo das Indús-
trias Culturais», aprovado pelo Despacho do Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 80/2016;

文 化 產 業 基 金

通 告

根據經第11/2019號行政法規修改的第26/2013號行政法規

第十八條第二款、第2/2018號行政法規第七條、第三十七條、第

三十八條和第六十五條，以及第4/2019號行政法規第十一條的規

定，行政委員會在二零二零年四月三日作出以下決議：

一、授予行政委員會主席林韻妮或其合法代任人，作出管理

文化產業基金所需或適當的一切管理行為的所需權限，尤其：

（一）向信託委員會建議有關推動和資助文化產業的計劃及

方針；

（二）向信託委員會提交活動報告；

（三）向監事會提交受資助項目的分析報告；

（四）向文化產業委員會提供技術及行政支援的管理；

（五）與澳門特別行政區或外地的實體訂立合作及交流協

議；

（六）確保人事管理工作及行使紀律懲戒權；

（七）簽署任用書；

（八）授予職權及接受宣誓；

（九）以文化產業基金名義簽訂行政任用合同；

（十）批准行政任用合同的續期，但以不涉及有關報酬條件

的更改為限；

（十一）批准免職及解除行政任用合同；

（十二）核准每年人員的年假表；

（十三）批准特別假期，以及就因個人理由或工作需要而提

交的轉移年假申請作出決定；

（十四）簽署計算及結算文化產業基金人員服務時間的證

明文件；

（十五）批准不超越法定上限的超時工作；

（十六）根據第80/2016號社會文化司司長批示核准的《文

化產業基金人員彈性上下班時間規章》接受缺勤解釋；
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（十七）批准文化產業基金人員及其家屬前往衛生局範圍內

運作的健康檢查委員會作檢查；

（十八）認可工作表現評核；

（十九）按照法律規定，批准向有關人員發放經十二月

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》及第2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制度》

或合同規定的年資獎金及津貼，以及第8/2006號法律訂定的《公

務人員公積金制度》所規定的供款時間獎金；

（二十）決定工作人員出外公幹，但以有權收取三天日津貼

的情況為限；

（二十一）批准工作人員參加在澳門特別行政區舉行的會

議、研討會、座談會、講座及其他同類活動，以及批准有關人員

在上項所指條件下參加在澳門特別行政區以外舉行的該等活

動；

（二十二）以文化產業基金的名義簽署一切有關應由行政委

員會訂立的合同的公文書；

（二十三）批准返還不涉及擔保承諾或執行與文化產業基金

或澳門特別行政區所簽訂合同的文件；

（二十四）批准提供與文化產業基金存檔文件有關的資訊、

查閱該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；

（二十五）在文化產業基金職責範疇，簽署發給澳門特別行

政區及以外地方的實體和機構的文書；

（二十六）批准金額上限為澳門元二十萬元的工程之執行以

及資產及勞務之取得，倘獲許可免除進行競投或訂立書面合同，

則金額減半；

（二十七）除上款所指開支外，還准許作出文化產業基金

運作所必須的每月固定開支，如設施及動產的租賃開支、水電費

用、清潔服務費用、樓宇共同管理費或其他性質相同的開支；

（二十八）批准上限為澳門元二萬元的招待費；

（二十九）經核實合法性、已預留款項以及已獲權限實體許

可後，批准載於文化產業基金本身預算內的費用之處理、結算及

支付；

17) Autorizar a apresentação de trabalhadores do Fundo das 
Indústrias Culturais e seus familiares às Juntas Médicas que 
funcionem no âmbito dos Serviços de Saúde;

18) Homologar as avaliações do desempenho;

19) Autorizar a atribuição de prémios de antiguidade e de 
subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime do prémio de 
antiguidade e dos subsídios de residência e de família) ou nos 
contratos e a atribuição do prémio de tempo de contribuição 
previsto no Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Ser-
viços Públicos, estabelecido na Lei n.º 8/2006, aos respectivos 
trabalhadores, nos termos legais;

20) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
direito à percepção de ajudas de custo por três dias;

21) Autorizar a participação de funcionários e agentes em 
congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras activida-
des semelhantes, quando realizados na Região Administrativa 
Especial de Macau ou, quando realizados no exterior, nas con-
dições referidas na alínea anterior;

22) Outorgar, em nome do Fundo das Indústrias Culturais, 
em todos os instrumentos públicos relativos a contratos que 
devam ser lavrados no Conselho de Administração;

23) Autorizar a restituição de documentos que não sejam 
pertinentes à garantia de compromissos ou à execução de con-
tratos com o Fundo das Indústrias Culturais ou com a Região 
Administrativa Especial de Macau;

24) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados no Fundo das Indústrias Cul-
turais, com exclusão dos excepcionados por lei;

25) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior, no 
âmbito das atribuições do Fundo das Indústrias Culturais;

26) Autorizar a realização de obras e aquisição de bens e 
serviços, até ao montante de $ 200 000,00 (duzentas mil) pata-
cas, sendo este valor reduzido a metade quando tenha sido au-
torizada a dispensa de realização de concurso ou de celebração 
de contrato escrito; 

27) Autorizar, para além das despesas referidas na alínea an-
terior, as decorrentes de encargos mensais certos, necessários 
ao funcionamento do Fundo das Indústrias Culturais, como 
sejam os de arrendamento de instalações e aluguer de bens 
móveis, pagamento de electricidade e água, serviços de limpe-
za, serviços de segurança, despesas de condomínio ou outras 
da mesma natureza; 

28) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
$ 20 000,00 (vinte mil) patacas;

29) Autorizar o processamento, liquidação e pagamento das 
despesas que hajam de ser satisfeitas por conta do orçamento 
privativo do Fundo das Indústrias Culturais, verificados os 
pressupostos de legalidade, cabimentação e autorização pela 
entidade competente;
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（三十）批准為人員、物料及設備、不動產及車輛投保；

（三十一）批准將被視為對文化產業基金運作已無用處的財

產報廢；

（三十二）批准對不應徵收之款項作出返還；

（三十三）按適用法例規定，批准退還保證金及以銀行擔保

或保險擔保代替存款或以現金提供的保證金。

二、獲授權人認為有利於部門的良好運作時，可將有關權限

轉授予委員及主管人員，惟有關轉授權內容須明確記錄在行政

委員會會議紀錄內。

三、本授權不妨礙收回權與監管權。

四、對行使本授權而作出的行為，得提起必要訴願。

五、獲授權人自二零二零年四月一日起在本授權範圍內所作

的行為，予以追認。

六、在不妨礙上款規定下，本決議自公佈日起產生效力。

二零二零年四月三日於文化產業基金

行政委員會：

主席：林韻妮

委員：朱妙麗

 王勁秋

（是項刊登費用為 $6,535.00）

高 等 教 育 基 金

名 單

為履行關於給予私人及私人機構的財政資助的九月一日第

54/GM/97號批示，高等教育基金現公佈二零二零年第一季度財

政資助名單：

30) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas;

31) Autorizar o abate à carga de bens patrimoniais afectos 
ao Fundo das Indústrias Culturais, que forem julgados incapazes 
para o serviço;

32) Autorizar a restituição de quantias indevidamente cobradas;

33) Autorizar a restituição de cauções e a substituição, por 
garantia bancária, dos depósitos ou da prestação de caução em 
dinheiro, quando prevista na legislação aplicável.

2. A delegada pode subdelegar nos membros e no pessoal 
com funções de chefia as competências que forem julgadas 
adequadas ao bom funcionamento do Fundo das Indústrias 
Culturais, definindo os conteúdos da subdelegação em acta de 
reunião do Conselho de Administração.

3. As presentes delegações de competências são feitas sem 
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora delegadas, 
cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados os actos praticados pela delegada, no âmbito 
da presente delegação de competências, desde 1 de Abril de 
2020.

6. Sem prejuízo do disposto acima mencionado, a presente 
deliberação produz efeitos desde a data da sua publicação.

Fundo das Indústrias Culturais, aos 3 de Abril de 2020.

A Presidente do Conselho de Administração, Lam Wan Nei.

Os membros do Conselho de Administração, Chu Miu Lai; e

Wong Keng Chao.

(Custo desta publicação $ 6 535,00)

FUNDO DO ENSINO SUPERIOR

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 1 de Setem-
bro, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares 
e a instituições particulares, vem o Fundo do Ensino Superior 
publicar a listagem dos apoios concedidos no 1.º trimestre de 
2020:

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da  

atribuição 

dos apoios

資助金額 

Montantes 

subsidiados

目的 

Finalidades

澳門城市大學學生會

Associação de Estudantes da Universidade 

da Cidade de Macau

26/2/2020 $ 10,528.67 高校學生活動資助計劃

Plano de Financiamento das Actividades Es-

tudantis das Instituições do Ensino Superior
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da  

atribuição 

dos apoios

資助金額 

Montantes 

subsidiados

目的 

Finalidades

聖若瑟大學學生會

Associação dos Estudantes da Universida-

de de São José

26/2/2020 $ 40,300.00 高校學生活動資助計劃

Plano de Financiamento das Actividades Es-

tudantis das Instituições do Ensino Superior

臺灣高校澳門學生聯合會

Association of Macau College Student in 

Taiwan

26/2/2020 $ 10,800.00

天津（高校）澳門學生聯合會

Tianjin (College) Macau Student Association

26/2/2020 $ 13,300.00

江蘇（高校）澳門學生聯合會

Jiangsu (College) Macau Student Association

26/2/2020 $ 3,900.00

澳門大學學生會

Associação de Estudantes da Universidade 

de Macau

10/3/2020 

16/3/2020

$ 38,045.31

澳門鏡湖護理學院學生會

Associação de Estudantes do Instituto de 

Enfermagem Kiang Wu de Macau

10/3/2020 $ 3,700.00

福建高校澳門學生聯合會

Fujian University Macao Student Association

10/3/2020 $ 6,921.24

上海高校澳門學生聯合會

Association of Macao College Student in 

Shanghai

10/3/2020 $ 42,700.00

澳門中華學生聯合總會

Associação Geral de Estudantes Chong Wa 

de Macau

16/3/2020 $ 62,400.00

浙江高校澳門學生聯合會 16/3/2020 $ 8,800.00

中國人民大學澳門青年聯盟

Macao Youth League of Renmin Universi-

ty of China

16/3/2020 $ 1,200.00

澳門科技大學

Universidade de Ciência e Tecnologia de 

Macau

26/2/2020 $ 22,720.00 資助舉辦活動

Financiamentos para realização de actividade

澳門明愛

Cáritas de Macau

26/2/2020 $ 64,586.42

聖若瑟大學學生會

Associação dos Estudantes da Universida-

de de São José

26/2/2020 $ 27,530.00

澳門文物大使協會

Associação dos Embaixadores do Patrimó-

nio de Macau

26/2/2020 $ 25,500.00
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da  

atribuição 

dos apoios

資助金額 

Montantes 

subsidiados

目的 

Finalidades

澳門加拿大經貿促進會 10/3/2020 $ 22,000.00 資助舉辦活動

Financiamentos para realização de actividade
澳台青年交流促進會

Macao & Taiwan Youth Exchange Promo-

tion Association

11/3/2020 $ 27,700.00

澳門演藝人協會

Associação dos Artistas de Macau

16/3/2020 $ 475,000.00

澳門南海海外留學生聯盟

Confederação dos Estudantes do Ultramar 

de Nam Hoi de Macau

16/3/2020 $ 2,556.50

聖若瑟大學

Universidade de São José

16/3/2020 $ 5,000.00 資助參加國際研討會及發表論文

Financiamentos para participação em confe-

rência internacional e publicação de tese

獎學金：研究生1名

Bolsa de mérito: 1 Pós-Graduado

24/1/2020 $ 29,000.00 2019/2020學年研究生獎學金（2019/2020學年

第一期）

Concessão da 1.ª prestação de bolsas de méri-

to para estudos pós-graduados (ano lectivo de 

2019/2020), para o ano lectivo de 2019/2020

獎學金：研究生26名

Bolsa de mérito: 26 Pós-Graduados

23/3/2020 $ 921,000.00 2017/2018學年研究生獎學金（2019/2020學年

第二期獎學金）

Concessão da 2.ª prestação de bolsas de méri-

to para estudos pós-graduados (ano lectivo de 

2017/2018), para o ano lectivo de 2019/2020

獎學金：研究生74名

Bolsa de mérito: 74 Pós-Graduados

23/3/2020 $ 2,407,000.00 2018/2019學年研究生獎學金（2019/2020學年

第二期獎學金）

Concessão da 2.ª prestação de bolsas de méri-

to para estudos pós-graduados (ano lectivo de 

2018/2019), para o ano lectivo de 2019/2020

獎學金：研究生130名

Bolsa de mérito: 130 Pós-Graduados

23/3/2020 $ 4,075,000.00 2019/2020學年研究生獎學金（2019/2020學年

第二期獎學金）

Concessão da 2.ª prestação de bolsas de méri-

to para estudos pós-graduados (ano lectivo de 

2019/2020), para o ano lectivo de 2019/2020

獎學金：研究生17名

Bolsa de mérito: 17 Pós-Graduados

10/3/2020 $ 768,700.00 2019/2020學年優秀學生來澳升學獎學金（葡語

及東盟國家）（2019/2020學年第一學期學費及

住宿費）

«Bolsas de Mérito para os estudantes exce-

lentes se deslocarem a Macau (dos Países de 

Língua Portuguesa e dos países da Associa-

ção das Nações do Sudeste Asiático) para 

o prosseguimento dos Estudos» para o ano 

lectivo de 2019/2020 (propinas e despesas de 

alojamento do 1.º semestre do ano lectivo de 

2019/2020)
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da  

atribuição 

dos apoios

資助金額 

Montantes 

subsidiados

目的 

Finalidades

獎學金：研究生17名

Bolsa de mérito: 17 Pós-Graduados

16/3/2020 $ 408,000.00 2019/2020學年優秀學生來澳升學獎學金（葡

語及東盟國家）（2019/2020學年第二期生活津

貼）

«Bolsas de Mérito para os estudantes exce-

lentes se deslocarem a Macau (dos Países de 

Língua Portuguesa e dos países da Associação 

das Nações do Sudeste Asiático) para o pros-

seguimento dos Estudos» para o ano lectivo 

de 2019/2020 (Subsídio do custo de vida da 2.ª 

fase do ano lectivo de 2019/2020)

獎學金：研究生1名

Bolsa de mérito: 1 Pós-Graduado

11/3/2020 $ 14,850.00 2017/2018學年本澳與內地互相發放之研究生獎

學金（2019/2020學年第一學期學費及住宿費）

Concessão de subsídio para pagamento da 1.ª 

prestação das despesas para propinas e aloja-

mentos dos pós-graduados não residentes (ano 

lectivo de 2017/2018), para o ano lectivo de 

2019/2020

獎學金：研究生14名

Bolsa de mérito: 14 Pós-Graduados

11/3/2020 

17/3/2020

$ 378,906.00 2018/2019學年本澳與內地互相發放之研究生獎

學金（2019/2020學年第一學期學費及住宿費）

Concessão de subsídio para pagamento da 1.ª 

prestação das despesas para propinas e aloja-

mentos dos pós-graduados não residentes (ano 

lectivo de 2018/2019), para o ano lectivo de 

2019/2020

獎學金：研究生20名

Bolsa de mérito: 20 Pós-Graduados

11/3/2020 

17/3/2020

$ 739,260.00 2019/2020學年本澳與內地互相發放之研究生

獎學金（2019/2020學年第一學期學費及住宿

費）

Concessão de subsídio para pagamento da 1.ª 

prestação das despesas para propinas e aloja-

mentos dos pós-graduados não residentes (ano 

lectivo de 2019/2020), para o ano lectivo de 

2019/2020

獎學金：研究生1名

Bolsa de mérito: 1 Pós-Graduado

16/3/2020 $ 24,000.00 2 017/ 2 018學年本澳與內地互相發放之研究

生獎學金（2019/2020學年第二期生活津貼） 

Concessão da 2.ª prestação do subsídio de vida 

dos pós-graduados não residentes (2017/2018), 

para o ano lectivo de 2019/2020

獎學金：研究生14名

Bolsa de mérito: 14 Pós-Graduados

16/3/2020 $ 336,000.00 2018/2019學年本澳與內地互相發放之研究生獎

學金（2019/2020學年第二期生活津貼）

Concessão da 2.ª prestação do subsídio de vida 

dos pós-graduados não residentes (2018/2019), 

para o ano lectivo de 2019/2020
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da  

atribuição 

dos apoios

資助金額 

Montantes 

subsidiados

目的 

Finalidades

獎學金：研究生20名

Bolsa de mérito: 20 Pós-Graduados

16/3/2020 $ 480,000.00 2019/2020學年本澳與內地互相發放之研究生

獎學金（2019/2020學年第二期生活津貼）

Concessão da 2.ª prestação do subsídio de vida 

dos pós-graduados não residentes (2019/2020), 

para o ano lectivo de 2019/2020

獎學金：研究生5名

Bolsa de mérito: 5 Pós-Graduados

20/3/2020 $ 167,000.00 2019/2020學年葡國高校校長聯盟研究生課程資

助計劃（2019/2020學年第二期獎學金）

«Programa de Apoio Financeiro para Fre-

quência de Cursos de Pós-Graduação nas Uni-

versidades Portuguesas Membros do CRUP» 

para o ano lectivo de 2019/2020 (Bolsas de 

Mérito da 2.ª fase do ano lectivo de 2019/2020)

Fundo do Ensino Superior, aos 16 de Abril de 2020.

O Presidente do Conselho Administrativo, Sou Chio Fai (di-
rector dos Serviços do Ensino Superior).

(Custo desta publicação $ 9 616,00)

Aviso

Deliberação n.º 1/FES/2020 do Conselho Administrativo

 

Delegação de competências 

Nos termos e para efeitos do n.º 2 do artigo 39.º do Código do 
Procedimento Administrativo, torna-se público que o Conse-
lho Administrativo do Fundo do Ensino Superior, reunido a 16 
de Abril de 2020, deliberou, ao abrigo das disposições conjuga-
das da alínea 3) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 11.º do Regulamen-
to Administrativo n.º 16/2018 (Fundo do Ensino Superior) e do 
artigo 3.º do Regulamento Administrativo n.º 8/2020 (Subsídio 
para aquisição de material escolar a estudantes do ensino supe-
rior no ano lectivo de 2019/2020), o seguinte:

1. São delegadas no presidente, Sou Chio Fai, as seguintes 
competências previstas no âmbito do Regulamento Adminis-
trativo n.º 8/2020: 

1) Decidir os pedidos de atribuição do subsídio para aquisi-
ção de material escolar;

2) Praticar os actos de administração ordinária necessários 
ou convenientes à gestão do subsídio acima referido, bem como 
os actos necessários decorrentes das acções de fiscalização;

二零二零年四月十六日於高等教育基金

行政管理委員會主席 蘇朝暉（高等教育局局長）

（是項刊登費用為 $9,616.00）

通 告

第1/FES/2020號行政管理委員會決議

授予職權

根據並為履行《行政程序法典》第三十九條第二款的規定，

現公佈高等教育基金行政管理委員會在二零二零年四月十六日

會議上根據第16/2018號行政法規《高等教育基金》第十一條第

一款（三）項、第二款及第8/2020號行政法規《二零一九/二零二

零學年大專學生學習用品津貼》第三條的規定所作出的決議：

一、授予主席蘇朝暉在第8/2020號行政法規範圍內的下列

職權：

（一）就發放學習用品津貼的申請作出決定；

（二）作出管理上述津貼所需的或適當的一般管理行為及

因監察活動而產生的所需行為；
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3) Aprovar os actos necessários à concretização do pagamen-
to dos subsídios atribuídos.

2. O presidente pode subdelegar nos membros do Conselho 
Administrativo as competências ora delegadas.

3. As presentes delegações de competências são feitas sem 
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das, cabe recurso hierárquico impróprio nos termos do n.º 2 do 
artigo 163.º do Código do Procedimento Administrativo.

5. A presente deliberação produz efeitos desde a data da sua 
publicação.

Fundo do Ensino Superior, aos 16 de Abril de 2020.

O Conselho Administrativo:

Presidente: Sou Chio Fai.

Membros:  Sílvia Ribeiro Osório Ho; 

Chang Kun Hong; 

Guo Xiaoming; e 

Lei Sam U.

(Custo desta publicação $ 2 436,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA

E CADASTRO

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 
Cartografia e Cadastro, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 32-36, 
Edifício CEM, 6.º andar, Macau, podendo ser consultada no lo-
cal indicado, dentro do horário de expediente (segunda a quin-
ta-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 dis-
ponibilizada na página electrónica destes Serviços (http://www.
dscc.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista classificativa 
da prova de conhecimentos dos candidatos ao concurso de ava-
liação de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um 
lugar vago de operário qualificado, 1.º escalão, da carreira de 
operário qualificado, área de carpinteiro, em regime de contra-
to administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de 
Cartografia e Cadastro, 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 40, II Série, de 3 de Outubro de 2019.

（三）核准進行支付津貼發放所需的行為。

二、主席可將獲授予的職權轉授予行政管理委員會成員。

三、本授權不妨礙收回權及監管權的行使。

四、對行使本授權而作出的行為，得根據《行政程序法典》

第一百六十三條第二款的規定提起不真正訴願。

五、本決議自公佈日起產生效力。

二零二零年四月十六日於高等教育基金

行政管理委員會：

主席：蘇朝暉

成員：何絲雅

 曾冠雄

 郭曉明

 李心瑜

（是項刊登費用為 $2,436.00）

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

公 告

茲公佈，地圖繪製暨地籍局以行政任用合同制度填補技術

工人職程第一職階技術工人（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》第三十五條第三款的規定，將地圖繪製暨地籍局專業或職

務能力評估對外開考的投考人知識考試成績名單張貼於澳門馬

交石炮台馬路三十二至三十六號電力公司大樓六字樓地圖繪製

暨地籍局（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），並上載於地圖繪製暨地籍局網

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

safp.gov.mo）。
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Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 16 de 
Abril de 2020.

O Director dos Serviços, substituto, Vicente Luís Gracias.

(Custo desta publicação $ 1 530,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Lista

De acordo com o Despacho n.º 54/GM/97, com as alterações 
introduzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 293/2018, 
referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e a 
instituições particulares, vem a Direcção dos Serviços de As-
suntos Marítimos e de Água publicar a lista dos apoios conce-
didos no 1.º trimestre do ano 2020:

二零二零年四月十六日於地圖繪製暨地籍局

代局長 雅永健

（是項刊登費用為 $1,530.00）

海 事 及 水 務 局

名 單

根據經第293/2018號行政長官批示修改後的第54/GM/97號

批示之規定，關於給予私人和私人機構財政資助的有關規定，海

事及水務局現公佈於二零二零年第一季度的資助名單：

受資助實體

Entidade beneficiária

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montante 

subsidiado

目的

Finalidades

澳門漁民互助會

Associação de Auxílio Mútuo de Pescado-

res de Macau

27/02/2020 $ 124,281.50 資助『農曆新年收集漁船家居垃圾活動計劃』

Apoio financeiro para o «Plano de recolha de 

resíduos domésticos das embarcações de pesca 

durante o período de Ano Novo Lunar»

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 7 de Abril de 2020.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

Avisos

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimen-
to de dois lugares vagos, em regime de contrato administrativo 
de provimento, de técnico superior de 2.a classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de gestão das áreas marítimas, 
da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 
(DSAMA), e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até 
ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 34, II Série, de 21 de Agosto de 2019, a entrevista de selecção, 
com a duração de 20 minutos, terá lugar a 6 de Maio de 2020, e 
será realizada no seguinte local: Sala de Reuniões no 3.º andar 
do Edifício da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e 
de Água, Macau (junto ao Quartel dos Mouros).

二零二零年四月七日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,417.00）

通 告

茲公佈，海事及水務局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（海域管理範疇）兩個職缺，以及

填補開考有效期屆滿前出現的職缺。經二零一九年八月二十一日

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，本局定於二零二零年

五月六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，考試地點為澳門萬里長城海事及水務局大

樓三樓會議室。
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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 22 de Abril de 2020 no 
balcão de atendimento do Centro de Prestação de Serviços ao 
Público da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água, sita  na Calçada da Barra, Macau, podendo ser consulta-
das no local indicado dentro do horário de expediente (segunda 
a quinta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45 horas, sexta-
-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas), bem como 
na página electrónica destes Serviços — https://www.marine.
gov.mo/ — e na página electrónica dos SAFP — http://www.
safp.gov.mo/.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 14 de Abril de 2020.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

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 um lugar vago, em regime de contrato administrativo 
de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de vistoria de embarcações, 
da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 
(DSAMA), e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até 
ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publica-
do no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 34, II Série, de 21 de Agosto de 2019, a entrevista 
de selecção, com a duração de 15 minutos, terá lugar de 7 a 8 
de Maio de 2020, e será realizada no seguinte local: Centro de 
Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços de 
Assuntos Marítimos e de Água, sita  na Calçada da Barra, 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 22 de Abril de 2020 no 
balcão de atendimento do Centro de Prestação de Serviços ao 
Público da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água, sita na Calçada da Barra, Macau, podendo ser consulta-
das no local indicado dentro do horário de expediente (segunda 
a quinta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45 horas, sexta-
-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas), bem como 
na página electrónica destes Serviços — https://www.marine.
gov.mo/ — e na página electrónica dos SAFP — http://www.
safp.gov.mo/.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 14 de Abril de 2020.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

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-

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，將於二零二零年四月

二十二日張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合服務中心。准

考人可於辦公時間（週一至週四上午九時至下午一時，下午二時

三十分至下午五時四十五分；週五上午九時至下午一時，下午二

時三十分至下午五時三十分）到上述地點查閱，亦可在本局網

頁（https://www.marine.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://

www.safp.gov.mo/）查閱。

二零二零年四月十四日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,541.00）

茲公佈，海事及水務局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（船舶檢驗範疇）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，本局定於二零二零年

五月七至八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，時間為十五分鐘，考試地點為澳門萬里長城海事及水務

局綜合服務中心。

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，將於二零二零年四月

二十二日張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合服務中心。准

考人可於辦公時間（週一至週四上午九時至下午一時，下午二時

三十分至下午五時四十五分；週五上午九時至下午一時，下午二

時三十分至下午五時三十分）到上述地點查閱，亦可在本局網

頁（https://www.marine.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://

www.safp.gov.mo/）查閱。

二零二零年四月十四日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,462.00）

茲公佈，海事及水務局以行政任用合同制度填補技術工人

職程第一職階技術工人（電工範疇）一個職缺，以及填補開考有
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mento de um lugar vago, em regime de contrato administrativo 
de provimento, de operário qualificado, 1.º escalão, da carreira 
de operário qualificado, área de electricista, da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), e 
dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da 
validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 21 de Agosto de 2019, a entrevista de selecção, com a 
duração de 15 minutos, terá lugar a 11 de Maio de 2020, e será 
realizada no seguinte local: Largo do Pagode da Barra n.º 1, 
Edifício Administrativo do Museu Marítimo, 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 22 de Abril de 2020 no 
balcão de atendimento do Centro de Prestação de Serviços ao 
Público da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água, sita na Calçada da Barra, Macau, podendo ser consulta-
das no local indicado dentro do horário de expediente (segunda 
a quinta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45 horas, sexta-
-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas), bem como 
na página electrónica destes Serviços — https://www.marine.
gov.mo/ — e na página electrónica dos SAFP — http://www.
safp.gov.mo/.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 14 de Abril de 2020.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Anúncios

Os pontos 1 e 8 do anúncio de abertura do concurso geral 
para aquisição de fracções autónomas de habitação económica, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 48, II Série, de 27 de Novembro de 2019, pas-
sam a ter a seguinte redacção:

«1. O prazo para apresentação de candidaturas é de 27 de 
Novembro de 2019 a 26 de Junho de 2020.

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 delegação 
do IH, situada na Rua Sul do Canal dos Patos, Edifício do Bair-
ro da Ilha Verde, r/c K, Macau, acompanhado da notificação de 
entrega de documentos complementares e dos respectivos docu-
mentos, para apresentar ou completar os documentos em falta 
até ao dia 24 de Julho de 2020; caso exceda o prazo fixado ou 
não efectue a sanação ou entrega de todos os documentos neces-
sários, o candidato será excluído do concurso.»

Instituto de Habitação, aos 15 de Abril de 2020.

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

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，本局定於二零二零年五月十一日

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

為十五分鐘，考試地點為澳門媽閣廟前地一號海事博物館行政

大樓。

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，將於二零二零年四月

二十二日張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合服務中心。准

考人可於辦公時間（週一至週四上午九時至下午一時，下午二時

三十分至下午五時四十五分；週五上午九時至下午一時，下午二

時三十分至下午五時三十分）到上述地點查閱，亦可在本局網

頁（https://www.marine.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://

www.safp.gov.mo/）查閱。

二零二零年四月十四日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,496.00）

房 屋 局

公 告

一、公佈於二零一九年十一月二十七日《澳門特別行政區公

報》第四十八期第二組的開展取得經濟房屋獨立單位的一般性

申請公告第1點及第8點修改如下：

“1. 申請期限由二零一九年十一月二十七日至二零二零年六

月二十六日。

 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7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。”

二零二零年四月十五日於房屋局

局長 山禮度

（是項刊登費用為 $1,224.00）
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[41/2020]

Concurso público para

«Obra de reconstrução do edifício do Instituto 

de Habitação-Fundações por Estacas»

1. Entidade promotora do concurso: Instituto de Habitação 
(IH).

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: local da antiga sede do IH, sito 
na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha Verde

4. Objecto da empreitada: execução das fundações por estacas 
para a construção do novo edifício do IH.

5. Prazo máximo de execução: 270 (duzentos e setenta) dias 
úteis. O prazo de execução declarado pelos concorrentes deve 
seguir o estipulado no ponto 6 do programa do concurso e nos 
pontos 5.1.2 e 5.2.2 das cláusulas gerais do caderno de encargos.

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, sendo prorrogável nos termos 
previstos no programa do concurso.

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

8. Caução provisória: $1 656 440,00 (um milhão, seiscentas e 
cinquenta e seis mil, quatrocentas e quarenta patacas), a pres-
tar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária legal ou 
seguro-caução.

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 con-
trato, em reforço da caução definitiva prestada).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidas como concor-
rentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes para execução de obras, bem 
como as que à data do acto público do concurso tenham reque-
rido a sua inscrição, sendo neste último caso a admissão con-
dicionada ao deferimento do respectivo pedido de inscrição. 
São proibidos todos os actos ou acordos susceptíveis de falsear 
as condições normais de concorrência, sendo rejeitadas as pro-
postas e candidaturas apresentadas com base em tal conduta 
ou contrato. Especialmente quando duas ou mais propostas 
apresentadas, tenham os mesmos sócios ou membros do órgão 
de administração, as respectivas propostas serão rejeitadas.

12. Local, data e hora para entrega das propostas:

Local: Recepção do IH situado na Estrada do Canal dos Patos, 
n.º 220, Edifício Cheng Chong, em Macau

Data e hora limites: 18 de Maio de 2020, segunda-feira, às 
17,45 horas.

Em caso de encerramento deste Instituto na hora limite para 
a entrega das propostas acima mencionadas por motivos de tufão 
ou de força maior, a data e hora limites estabelecidas para a 
entrega das propostas serão adiadas para a mesma hora do pri-
meiro dia útil seguinte.

[41/2020]

“房屋局大樓重建工程——樁基礎”

公開招標競投

1. 招標實體：房屋局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：位於青洲沙梨頭北巷102號房屋局舊址。

4. 承攬工程目的：建造房屋局新大樓的樁基礎。

5. 最長施工期：270工作天（二百七十工作天）。由競投者所

報的施工期須參照招標方案前序第6條、承攬規則一般條款第

5.1.2及5.2.2條的規定。

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：$1,656,440.00（澳門元壹佰陸拾伍萬陸仟肆

佰肆拾圓整），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：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在公開開標日期前已遞交註冊申請或續期的實體，而後者的接

納將視乎其註冊申請或續期的批准。禁止任何可擾亂正常競爭

條件之行為或協議，基於該等行為或協議而遞交之投標書及候

選要求，均不獲接納。尤其當兩份或多於兩份遞交之投標書出現

相同的股東或行政管理機關成員，相關標書均不獲接納。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門鴨涌馬路220號，青葱大廈房屋局接待處。

截止日期及時間：二零二零年五月十八日（星期一）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。
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13. Local, data e hora do acto público do concurso:

Local: IH, sito na Estrada do Canal dos Patos, n.º 158, Edifício 
Cheng Chong, r/c, Loja H, Macau.

Data e hora: 19 de Maio de 2020, terça-feira, pelas 10,00 horas.

Em caso de adiamento da data limite para a entrega das 
propostas de acordo com o n.º 12 ou de encerramento deste 
Instituto na hora estabelecida para o acto público do concurso 
acima mencionada por motivos de tufão ou de força maior, a 
data e hora estabelecidas para o acto público do concurso se-
rão adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

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 prestarem escla-
recimentos sobre eventuais dúvidas relativas aos documentos 
apresentados no concurso.

14. Línguas a utilizar na redacção da proposta:

Os documentos que instruem a proposta (com excepção dos 
catálogos de produtos) são obrigatoriamente redigidos numa 
das línguas oficiais da RAEM; quando noutra língua, devem 
ser acompanhados de tradução legalizada, a qual prevalece 
para todos e quaisquer efeitos.

15. Local, hora para consulta e preço para obtenção do ficheiro 
em CD-ROM do processo de concurso:

Local: IH, Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, Macau.

Hora: Horário de expediente (das 9,00 às 12,45 horas e das 
14,30 às 17,00 horas). O ficheiro em CD-ROM do processo do 
concurso pode ser obtido, neste Instituto, pelo preço de $500,00 
(quinhentas patacas).

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

Factores de Avaliação Proporção

— Custo das obras 50%

— Prazo de execução 30%

— Experiência em obras executadas 20%

Pontuação final = Pontuação em função do custo das obras 
+ Pontuação em função do prazo de execução + Pontuação em 
função da experiência em obras executadas.

17. Critério de adjudicação:

A adjudicação será efectuada ao concorrente com pontuação 
total mais elevada e, no caso de haver empate na pontuação to-
tal mais elevada, a adjudicação será efectuada ao concorrente 
com a proposta de preço mais baixo.

18. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão dirigir-se ao IH, sito na Estrada do 
Canal dos Patos, n.º 220, Ilha Verde, Macau, a partir de 22 de 
Abril de 2020 e até à data limite para a entrega das propostas, 
para tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicio-
nais.

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門鴨涌馬路158號青葱大廈地下H。

日期及時間：二零二零年五月十九日（星期二）上午十時正。

倘截標日期根據上述第12點被順延、又或上述公開開標時

間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦公，則公開開標日

期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

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

公開開標。

14. 編製標書使用之語言：標書文件須以澳門特別行政區之

任一正式語文編製，若標書文件使用其他語言編製時，則應附具

經認證之譯本，為了一切之效力，應以該譯本為準（產品的樣本

說明除外）。

15. 查閱案卷及取得投標案卷電子檔光碟之地點、時間及價

格：

地點：澳門鴨涌馬路220號，房屋局。

時間：辦公時間內（由九時至十二時四十五分及十四時三十

分至十七時）於本局可取得投標案卷電子檔光碟，每份價格

$500.00（澳門元伍佰元整）。

16. 評標標準及其所佔之比重：

評標標準 比重

——工程造價 50%

——施工期 30%

——施工經驗 20%

總得分 = 工程造價之得分 + 施工期之得分 + 施工經驗之得

分。

17. 判給標準：

本工程將判予總得分最高的競投者，倘出現最高總得分相

同的標書時，本工程將判予造價較低的競投者。

18. 附加的說明文件：由二零二零年四月二十二日至截標日

止，投標者可前往澳門鴨涌馬路220號，房屋局，以了解有否附加

之說明文件。
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Instituto de Habitação, aos 15 de Abril de 2020. 

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 5 198,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

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 um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior, área de informática, 
provido em regime de contrato administrativo de provimento 
do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas e 
dos que vierem a verificar-se neste Gabinete até ao termo da 
validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 44, 
II Série, de 30 de Outubro de 2019, a prova de conhecimentos 
(prova escrita) terá a duração de 2 horas e será realizada no 
dia 9 de Maio de 2020, às 15,00 horas, no Centro de Formação 
para os Trabalhadores dos Serviços Públicos, sito na Alame-
da Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 336-342, Centro Comercial 
Cheng Feng, 6.º andar, Macau.

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, se encontram afixadas no Gabinete 
para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, sito na Avenida 
do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º andar, 
Macau, podendo ser consultadas no local indicado dentro do 
horário de expediente (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), bem como disponibilizadas 
na página electrónica deste Gabinete (http://www.gdi.gov.mo/) 
e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
15 de Abril de 2020.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 1 700,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncio

Faz-se saber que, em relação ao concurso público de serviços 
de «Aluguer de camião de aspersão e varredoras mecânicas 
de estradas (equipadas com tanques e pulverizadores de água) 
com o respectivo pessoal de condução e de operação», publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 

二零二零年四月十五日於房屋局

局長 山禮度

（是項刊登費用為 $5,198.00）

建 設 發 展 辦 公 室

通 告

茲公佈，為填補建設發展辦公室以行政任用合同任用的資訊

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，經二零一九年十月三十日第

四十四期《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，本辦公室定於二

零二零年五月九日下午三時正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），時間為兩小時，考試地點為澳

門宋玉生廣場336至342號誠豐商業中心6樓公務人員培訓中心。

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，已張貼於澳門羅理基博士大馬路南光大廈

十樓建設發展辦公室內（查閱時間：週一至週四上午九時至下午

一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五上午九時至下午一

時，下午二時三十分至下午五時三十分），並上載於本辦公室網

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

safp.gov.mo/）。

二零二零年四月十五日於建設發展辦公室

主任 林煒浩

（是項刊登費用為 $1,700.00）

環 境 保 護 局

公 告

茲特公告，有關公佈於二零二零年四月一日第十四期《澳門

特別行政區公報》第二組的“租用灑水車及灑水掃街車連駕駛

及操作人員”服務公開招標，招標實體已按照招標方案第2.2點
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Macau n.º 14, II Série, de 1 de Abril de 2020, a entidade que 
realiza o processo de concurso já prestou esclarecimentos nos 
termos do ponto 2.2 do programa do concurso, assim como es-
clarecimentos complementares correspondentes à necessidade 
real, integrando-os no processo do concurso.

Os esclarecimentos, bem como os esclarecimentos comple-
mentares acima referidos, encontram-se disponíveis para con-
sulta durante o horário de expediente na sede da Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental, sita na Estrada de D. Maria 
II, n.os 32-36, Edifício CEM, 1.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 15 de 
Abril de 2020.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 190,00)

FUNDO PARA A PROTECÇÃO AMBIENTAL E A 

CONSERVAÇÃO ENERGÉTICA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, com a nova re-
dacção dada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 293/2018, 
referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e a 
instituições particulares, vem o Fundo para a Protecção Am-
biental e a Conservação Energética publicar a listagem dos 
apoios concedidos no 1.º trimeste de 2020:

的規定作出解答，及因應需要，作出補充說明，並將其等附於投

標案卷內。

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

馬交石炮台馬路32號至36號電力公司大樓一樓環境保護局查

閱。

二零二零年四月十五日於環境保護局

局長 譚偉文

（是項刊登費用為 $1,190.00）

環 保 與 節 能 基 金

名 單

為履行有關給予私人及私人機構財政資助的經第293/2018

號行政長官批示修改後的第54/GM/97號批示，環保與節能基金

現公佈二零二零年第一季的資助名單：

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政 

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

馬振斌

Ma Chan Pan

27/2/2020 $ 120,349.60 根據十一月十九日第32/2018號行政法規《回收

業設備及車輛資助計劃》之資助款項。

Apoio financeiro, de acordo com o Regula-

mento Administrativo n.º 32/2018, de 19 de 

Novembro, «Plano de Apoio Financeiro à 

Aquisição de Equipamentos e Veículos para o 

Sector de Recolha de Resíduos».

陳華沛

Chan Va Pui

28/2/2020 $ 120,349.60 同上。

Idem.

黃建楊

Wong Kin Ieong

28/2/2020 $ 120,349.60 同上。

Idem.

黃炳森

Wong Peng Sam

28/2/2020 $ 120,349.60 同上。

Idem.

黃建龍

Wong Kin Long

28/2/2020 $ 120,349.60 同上。

Idem.

楊善梅

Ieong Sin Mui

31/3/2020 $ 120,349.60 同上。

Idem.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政 

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

容國慶

Iong Kuok Heng

31/3/2020 $ 120,349.60 根據十一月十九日第32/2018號行政法規《回收

業設備及車輛資助計劃》之資助款項。

Apoio financeiro, de acordo com o Regula-

mento Administrativo n.º 32/2018, de 19 de 

Novembro, «Plano de Apoio Financeiro à 

Aquisição de Equipamentos e Veículos para o 

Sector de Recolha de Resíduos».

總額

Total

$ 842,447.20

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energé-
tica, aos 15 de Abril de 2020.

O Presidente do C.A., Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 2 572,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DO SECTOR ENERGÉTICO

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 um lugar vago de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico, área de informática, em regime de contrato 
administrativo de provimento, do Gabinete para o Desenvol-
vimento do Sector Energético (GDSE), e dos que vierem a 
verificar-se neste Gabinete até ao termo da validade do con-
curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 40, II Série, de 3 de 
Outubro de 2019, a entrevista de selecção, com a duração de 20 
minutos, terá lugar em 29 de Abril de 2020, no seguinte local: 
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 398, Edifício CNAC, 7.º 
andar, Macau.

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 
cada candidato se deve apresentar para a entrevista de selec-
ção, bem como outras informações de interesse dos candida-
tos, serão afixadas no dia 22 de Abril de 2020 no quadro de 
anúncios da recepção do Gabinete para o Desenvolvimento do 
Sector Energético, sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 
n.º 398, Edifício CNAC, 7.º andar, Macau, podendo ser consul-
tadas no local indicado dentro do horário de expediente (se-
gunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 
às 17,30 horas), bem como nas páginas electrónicas do GDSE 
(http://www.gdse.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.
mo/).

Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, aos 
17 de Abril de 2020.

O Coordenador do Gabinete, Hoi Chi Leong.

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

二零二零年四月十五日於環保與節能基金

行政管理委員會主席 譚偉文

（是項刊登費用為 $2,572.00）

能 源 業 發 展 辦 公 室

通 告

茲公佈，在為填補能源業發展辦公室以行政任用合同任用的技

術員職程第一職階二等技術員（資訊範疇）一個職缺，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，本辦定於二零二零年四月二十九日為

參加專業能力評估程序的准考人舉行甄選面試，時間為20分鐘，考

試地點為澳門新口岸宋玉生廣場398號中航大廈7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，將於二零二零年四月二十二

日張貼於澳門新口岸宋玉生廣場398號中航大廈7樓接待處的

告示欄。准考人可於辦公時間（週一至週四上午九時至下午五時

四十五分；週五上午九時至下午五時三十分）到上述地點查閱，

亦可在本辦網頁（http://www.gdse.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零二零年四月十七日於能源業發展辦公室

主任 許志樑

（是項刊登費用為 $1,654.00）
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