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SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Anúncio

Concurso Público n.º 11/2020/DAF/SA

Os Serviços de Alfândega de Macau fazem público que, de 
acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 
Segurança, de 17 de Agosto de 2020, se encontra aberto o con-
curso público para a aquisição de «Sistema de videovigilância e 
instalações da sala de servidor do Posto Alfandegário do Porto 
Interior».

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 
ou podendo aceder à página electrónica destes Serviços para 
fazer o respectivo descarregamento gratuito (www.customs.
gov.mo).

A fim de permitir aos concorrentes compreenderem os re-
quisitos do respectivo artigos, estes Serviços vão organizar 
uma sessão de observação do local. Os concorrentes devem 
informar o Departamento Administrativo e Financeiro destes 
Serviços dos nomes dos representantes (dois representantes no 
máximo), através do n.º de telefone 8989 4343 e do n.º de fax 
8989 4357, até ao meio-dia do dia 15 de Outubro  de 2020, no 
sentido de facilitar a organização.

Hora de início da sessão de observação: às 10,00 horas do dia 
19 de Outubro de 2020.

Local de concentração: Rua de S. Tiago da Barra, Doca D. 
Carlos I, SW, Edifício dos Serviços de Alfândega da RAEM.

As propostas devem ser entregues à Secretaria dos Serviços 
de Alfândega de Macau até às 17,00 horas do dia 10 de Novem-
bro de 2020. 

Para além dos documentos acima referidos, exigidos no res-
pectivo programa do concurso e no caderno de encargos, deve 
o concorrente entregar ainda o documento comprovativo da 
efectivação da caução provisória que será feita em numerário, 
cheque ou Livrança, no valor de cento e oito mil patacas 
($108 000,00) à ordem dos Serviços de Alfândega de Macau, 
ou garantia bancária. Caso a caução provisória seja efectivada 
através de numerário, cheque ou Livrança, tal deverá ser feito 
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 ter-
mo resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á no Edifício dos Servi-
ços de Alfândega da RAEM, sito na Rua de S. Tiago da Barra, 
Doca D. Carlos I, SW, Macau, pelas 10,00 horas, no dia 11 de 
Novembro de 2020.

海 關

公 告

第11/2020/DAF/SA號公開招標

根據保安司司長於二零二零年八月十七日作出的批示，澳門

特別行政區海關為取得「內港海關站視像監察系統及機房設施」

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影印本，須繳付影

印費用或於本部門網頁（www.customs.gov.mo）內免費下載，招

標程序於上址進行。

為使各投標人了解有關標的物之要求，本部門將安排實地視

察。各投標人必須於二零二零年十月十五日十二時前通知本部門

行政財政廳（電話：8989 4343，傳真：8989 4357）出席實地視察

代表（不多於兩名）的姓名，以便作出安排。

——視察時間：二零二零年十月十九日上午十時；

——集合地點：媽閣上街嘉路一世船塢西南端，澳門特別行

政區海關大樓。

標書必須於二零二零年十一月十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壹拾萬捌仟元整

（$108,000.00）之證明文件。該擔保須以現金、支票、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、支票或本票方式，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十一月十一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。

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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二零二零年九月二十八日於海關

關長 黃文忠

（是項刊登費用為 $2,480.00）

新 聞 局

通 告

茲公佈，為填補新聞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，以及填補開考有效期屆滿前本局出現

的職缺，經二零一九年十二月十八日第五十一期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或職務

能力評估開考通告，新聞局定於二零二零年十月三十一日下午二

時三十分為參加專業或職務能力評估開考的准考人舉行知識考試

（筆試），時間為三小時，考試地點為聖公會（澳門）蔡高中學。

參加筆試的准考人的日期、時間及地點安排等詳細資料，

以及與准考人有關的其他重要資訊，於二零二零年十月七日張

貼於澳門南灣大馬路762-804號中華廣場15樓新聞局大堂（查

閱時間：週一至週四上午九時至下午一時，下午二時三十分至五

時四十五分；週五上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時

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

公職局網頁（https://www.safp.gov.mo）。

二零二零年九月二十五日於新聞局

局長 陳露

（是項刊登費用為 $1,575.00）

司 法 警 察 局

公 告

根據第5/2006號及第2/2008號法律、經第4/2017號法律修改

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

經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規，以及經第

20/2010號行政法規修改的第9/2006號行政法規之規定，現通過

以審查文件及有限制方式進行晉級開考，以填補司法警察局編制

內刑事偵查人員組別的第一職階一等刑事偵查員七十九缺。

Serviços de Alfândega, aos 28 de Setembro de 2020.

O Director-geral, Vong Man Chong.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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, do quadro do 
pessoal do Gabinete de Comunicação Social, 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 Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 51, II Série, de 18 de 
Dezembro de 2019, a prova de conhecimentos (prova escrita) 
terá a duração de 3 horas e será realizada no dia 31 de Outubro 
de 2020, às 14,30 horas, na Sheng Kung Hui Escola Choi Kou 
(Macau).

Informação mais detalhada sobre a data, hora e local a que 
cada candidato se deve apresentar para a realização da prova 
escrita, bem como outras informações de interesse dos candi-
datos serão afixadas no dia 7 de Outubro de 2020, no átrio do 
Gabinete de Comunicação Social, sito no Edif. China Plaza, 
Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, 15.º andar, Macau, po-
dendo ser consultadas no local indicado dentro do horário de 
expediente (de segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas e 
das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e 
das 14,30 às 17,30 horas), e disponibilizadas nas páginas elec-
trónicas deste Gabinete (https://www.gcs.gov.mo) e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública (https://www.
safp.gov.mo).

Gabinete de Comunicação Social, aos 25 de Setembro de 
2020.

A Directora do Gabinete, Chan Lou.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso de acesso, 
documental, condicionado, nos termos definidos nas Leis 
n.os 5/2006, 2/2008 e 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 
Decreto-Lei n.º 26/99/M e Regulamentos Administrativos 
n.os 27/2003, 14/2016, alterado pelos Regulamentos Admi-
nistrativos n.os 23/2017 e 9/2006, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 20/2010, para o preenchimento de seten-
ta e nove lugares de investigador criminal de 1.ª classe, 1.º 
escalão, do grupo de pessoal de investigação criminal do 
quadro da Polícia Judiciária. 
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上述開考通告張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大

樓十八樓人事及行政處，並上載於本局網頁內。開考報名表應自

本公告於《澳門特別行政區公報》刊登日緊接的第一個工作日起

計十天內遞交。

二零二零年九月二十九日於司法警察局

局長 薛仲明

（是項刊登費用為 $1,303.00）

懲 教 管 理 局

公 告

茲公佈，懲教管理局以行政任用合同制度填補本局心理學

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同一職程、職級及職務範疇

的職缺，經二零一九年九月四日第三十六期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或職務能

力評估開考通告。現根據現行第14/2016號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第三款規定，將甄選面

試成績名單張貼於澳門南灣大馬路中華廣場8樓A座懲教管理

局服務諮詢中心（查閱時間：週一至週四上午九時至下午五時

四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上載於本局網

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

safp.gov.mo/）。

二零二零年九月二十四日於懲教管理局

局長 程况明

（是項刊登費用為 $1,382.00）

衛 生 局

公 告

（開考編號：03719/01-ITP）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補中葡翻譯範疇翻譯

員職程第一職階二等翻譯員兩個職缺，以及填補開考有效期屆

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixa-
do na Divisão de Pessoal e Administrativa, no 18.º andar do 
Edifício da Polícia Judiciária, sita na Avenida da Amizade, 
n.º 823, Macau, e disponiblizado no sítio da internet desta 
Polícia. O prazo para a apresentação da ficha de inscrição em 
concurso é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato 
ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

Polícia Judiciária, aos 29 de Setembro de 2020. 

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», vigente, se encontra afixada no Centro 
de Atendimento e Informação da DSC, sito em Macau, na 
Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar A (horário 
de consulta: de segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas 
e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada nas 
páginas electrónicas da DSC (http://www.dsc.gov.mo/) e dos 
SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a lista classificativa da entre-
vista de selecção dos candidatos ao concurso de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 
de gestão uniformizada, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 36, II 
Série, de 4 de Setembro de 2019, para o preenchimento de um 
lugar vago, em regime de contrato administrativo de provimen-
to, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior, área de psicologia, da Direcção dos Serviços 
Correccionais, e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção 
de Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional, até 
ao termo da validade do concurso.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 24 de Setembro de 
2020.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º 03719/01-ITP)

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 
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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》

第三十五條第三款的規定，將衛生局專業或職務能力評估對外

開考的投考人的知識考試（口試）成績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）。

二零二零年九月二十五日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,496.00）

       （開考編號︰A20/FAR/2020）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的藥劑師職程第一

職階一等藥劑師二十二缺，現根據第6/2010號法律《藥劑師及高

級衛生技術員職程制度》、經第4/2017號法律修改的第14/2009

號法律《公務人員職程制度》及經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的

規定，以考核方式進行限制性晉級開考，有關開考通告正張貼在

若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內），並於本局網

頁內公佈。報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後

第一個辦公日起計十天內作出。

二零二零年九月二十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,178.00）

（開考編號：A21/TSS/LAB/2020）

為填補衛生局人員編制內高級衛生技術員職程第一職階顧

問高級衛生技術員（化驗職務範疇）一缺，現根據第6/2010號法

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 classificativa da 
prova de conhecimentos (prova oral) dos candidatos ao con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de dois lugares vagos em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º 
escalão, área de línguas chinesa e portuguesa, da carreira de 
intérprete-tradutor, dos Serviços de Saúde, e dos que vierem 
a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do con-
curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 48, II Série, de 27 de No-
vembro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 25 de Setembro de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

 (Ref. do Concurso n.º A20/FAR/2020)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Pes-
soal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Con-
de de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e 
publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso refe-
rente à abertura do concurso de acesso, de prestação de provas, 
condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos 
termos definidos nas Leis n.º 6/2010 (Regime das carreiras de 
farmacêutico e de técnico superior de saúde) e n.º 14/2009 (Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 
alterada pela Lei n.º 4/2017, e no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, para o preen-
chimento de vinte e dois lugares de farmacêutico de 1.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de farmacêutico, providos em regime de 
contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 
com dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a 
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 29 de Setembro de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

(Ref. do Concurso n.º A21/TSS/LAB/2020)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
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律《藥劑師及高級衛生技術員職程制度》、經第4/2017號法律修

改之第14/2009號法律《公務人員職程制度》及經第23/2017號

行政法規修改之第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》的規定，以考核方式進行限制性晉級開考，有關開

考通告正張貼在若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院

內），並於本局網頁內公佈。報考應自有關公告於《澳門特別行

政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零二零年九月二十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,178.00）

（開考編號：03519/01-ENF）

為填補衛生局以行政任用合同制度招聘護士職程第一職階

一級護士一百六十四缺，以及填補開考有效期屆滿前此部門出

現的職位空缺，經二零一九年九月十一日第三十七期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登以考核方式進行對外開考的通告。現根

據經第23/2017號行政法規修改之第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條規定公佈，投考人知

識考試成績名單已張貼在仁伯爵綜合醫院地下（R/C）衛生局人

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

查閱。

二零二零年九月二十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,065.00）

（開考編號：04619/04-T）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補設施管理範疇技

術員職程第一職階二等技術員一個職缺，以及填補開考有效期

屆滿前出現的職缺，經二零一九年十二月十八日第五十一期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職

務能力評估對外開考通告。現根據經第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》

e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso refe-
rente à abertura do concurso de acesso, de prestação de provas, 
condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos 
termos definidos nas Leis n.º 6/2010 (Regime das carreiras de 
farmacêutico e de técnico superior de saúde) e n.º 14/2009 (Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 
alterada pela Lei n.º 4/2017, e no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, para o preenchimento 
de um lugar de técnico superior de saúde assessor, 1.º escalão, 
área funcional laboratorial, da carreira de técnico superior de 
saúde do quadro dos Serviços de Saúde, com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 29 de Setembro de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

(Ref. do Concurso n.º 03519/01-ENF)

Informa-se que, nos termos definidos do artigo 35.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selec-
ção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal dos Ser-
viços de Saúde, sita no r/c do Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, bem como está disponível no sítio electrónico dos 
Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.mo), a lista classificati-
va da prova de conhecimentos dos candidatos ao concurso ex-
terno, de prestação de provas, para o preenchimento de cento 
e sessenta e quatro lugares de enfermeiro, grau 1, 1.º escalão, 
da carreira de enfermagem, em regime de contrato adminis-
trativo de provimento dos Serviços de Saúde, e dos que vie-
rem a verificar-se neste Serviço até ao termo da validade do 
concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 
11 de Setembro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 29 de Setembro de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

(Ref. do Concurso n.º 04619/04-T)

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 
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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）。

二零二零年九月二十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,337.00）

（開考編號：05419/04-T）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補醫務管理範疇技

術員職程第一職階二等技術員一個職缺，以及填補開考有效期

屆滿前出現的職缺，經二零二零年四月一日第十四期《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。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，將衛生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）。

二零二零年九月二十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,303.00）

通 告

按照本人於二零二零年九月十四日的批示，下列人士被委任

為董綺虹醫生投考肺科專科培訓的全部同等學歷認可評核考試

（根據經第24/2018號行政法規和第178/2019號行政長官批示修

改的三月十五日第8/99/M號法令）的典試委員會成員：

sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços — http://www.ssm.gov.mo/ — e dos 
SAFP — 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 um lugar vago, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento, de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico, área de gestão de instalações, 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 51, II Série, de 18 de Dezembro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 29 de Setembro de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

(Ref. do Concurso n.º 05419/04-T)

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», 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 classificativa da pro-
va de conhecimentos (prova escrita) dos candidatos ao concur-
so 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 de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, área de gestão em saúde, dos Serviços de Saúde, e 
dos que vierem a verificar-se nestes Servicos até ao termo da 
validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II 
Série, de 1 de Abril de 2020.

Serviços de Saúde, aos 29 de Setembro de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

Aviso

Por despacho do signatário, de 14 de Setembro de 2020, são 
nomeados os membros do júri para a realização da prova de 
avaliação para o reconhecimento de equivalência total de for-
mação em pneumologia da Dr.ª Tung Yee Hung (conforme 
regulado pelo Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, altera-
do pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 e Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 178/2019):
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典試委員會的組成︰

主席：肺科顧問醫生 張德洪醫生

正選委員：肺科顧問醫生 莫天浩醫生

  肺科顧問醫生 任立峰醫生

候補委員：肺科主任醫生 Bettencourt Pinto Nobre de 

  Oliveira, Maria Teresa de Jesus醫生

  肺科顧問醫生     陳洪濤醫生

考試地點：衛生局仁伯爵綜合醫院C1層遠程醫療會診中心

會議室。

考試日期：二零二零年十一月三十日至十二月一日。

二零二零年九月二十五日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,496.00）

教 育 暨 青 年 局

公 告

茲特公告，有關公佈於二零二零年九月二十三日第三十九期

《澳門特別行政區公報》第二組的“為教育暨青年局屬下教育資

源中心提供2021年至2022年教育電視節目攝製服務＂公開招標，

招標實體已按照招標方案第5點的規定作出解答，並將之附於投

標案卷內。

投標者可於辦公時間內前往位於澳門約翰四世大馬路7-9號

一樓教育暨青年局檔案暨文書收發科查閱上述的解答。有關資

料亦可透過教育暨青年局網頁（http://www.dsej.gov.mo）下載。

二零二零年九月二十五日於教育暨青年局

代局長 梁慧琪（副局長）

（是項刊登費用為 $1,178.00）

文 化 局

公 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

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Cheong Tak Hong, médico consultor de 
pneumologia.

Vogais efectivos: Dr. Mok Tin Hou, médico consultor de 
pneumologia; e

Dr. Iam Lap Fong, médico consultor de pneumologia.

Vogais suplentes: Dr.ª Bettencourt Pinto Nobre de Oliveira, 
Maria Teresa de Jesus, chefe de serviço de pneumologia; e 

Dr. Chan Hong Tou, médico consultor de pneumologia.

Local da prova: sala de reunião do Centro de Telemedicina 
na C1 do Centro Hospitalar Conde de S. Januário dos Serviços 
de Saúde.

Data da prova: 30 de Novembro e 1 de Dezembro de 2020.

Serviços de Saúde, aos 25 de Setembro de 2020.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncio

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para a 
«Prestação de serviços de produção de programas educativos 
de televisão ao Centro de Recursos Educativos da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude para os anos de 2021 e 
2022», publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 39, II Série, de 23 de Setembro de 2020, 
foram prestados esclarecimentos, nos termos do artigo 5.º do 
programa do concurso público, pela entidade que o realiza, 
tendo os mesmos sido adicionados ao processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis, 
para consulta, durante o horário de expediente, na Secção de 
Arquivo e Expediente Geral da DSEJ (Avenida de D. João 
IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau) e na página electrónica da DSEJ 
(http://www.dsej.gov.mo).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 25 de 
Setembro de 2020.

A Directora dos Serviços, substituta, Leong Vai Kei, subdi-
rectora.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

INSTITUTO CULTURAL

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 
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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。現根

據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第三款規定，將本局

專業或職務能力評估開考的投考人的甄選面試成績名單張貼於

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）。

二零二零年九月二十八日於文化局

代局長 張麗珊

（是項刊登費用為 $1,462.00）

澳 門 理 工 學 院

公 告

第05/DOA/2020號公開招標

為澳門理工學院提供為期18個月學生宿舍管理服務

（01/01/2021-30/06/2022）

茲公佈，根據社會文化司司長於二零二零年九月二十三日作

出的批示，為澳門理工學院提供為期18個月學生宿舍管理服務

進行公開招標。

1、判給實體：澳門特別行政區社會文化司司長。

2、招標實體：澳門理工學院。

3、招標方式：公開招標。

4、招標標的：為澳門理工學院提供為期18個月學生宿舍管

理服務（01/01/2021-30/06/2022）。

5、服務期限：二零二一年一月一日起至二零二二年六月三十

日止。

6、投標書有效期：投標書有效期為90日，由開啟投標書當

天起計算。

serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra afixada no quadro de anúncio do Insti-
tuto Cultural, na Praça do Tap Siac, Edifício do Instituto Cul-
tural, 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 deste Instituto (http://
www.icm.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Administra-
ção e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista classifi-
cativa da entrevista de selecção 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 música (música chinesa), 
em regime de contrato administrativo de provimento do Insti-
tuto Cultural, 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 46, II 
Série, de 13 de Novembro de 2019.

Instituto Cultural, aos 28 de Setembro de 2020.

A Presidente do Instituto, substituta, Cheong Lai San.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

Anúncio

Concurso Público n.º 05/DOA/2020

Prestação dos serviços de gestão de residências de estudantes 

do Instituto Politécnico de Macau, pelo período de 18 meses 

(01/01/2021-30/06/2022)

Faz-se público que, de acordo com o despacho de 23 de Se-
tembro de 2020, da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, se encontra aberto o concurso público para a 
«Prestação dos serviços de gestão de residências de estudantes 
do Instituto Politécnico de Macau, pelo período de 18 meses 
(01/01/2021-30/06/2022)».

1. Entidade adjudicante: Secretária para os Assuntos Sociais 
e Cultura da RAEM.

2. Entidade que põe o serviço a concurso: Instituto Politécni-
co de Macau.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: prestação dos serviços de gestão de 
residências de estudantes do Instituto Politécnico de Macau, 
pelo período de 18 meses (01/01/2021-30/06/2022).

5. Período: 1 de Janeiro de 2021 a 30 de Junho de 2022.

6. Prazo de validade das propostas do concurso: as propostas 
do concurso são válidas até 90 dias contados da data de aber-
tura das mesmas.
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7、臨時擔保：澳門元叁拾萬零壹仟玖佰捌拾元整

（$301,980.00），可透過現金存款至澳門理工學院財務處或以銀

行擔保的方式交付提供。

8、確定擔保：判給總金額的4%（為擔保合同的履行）。

9、參加條件：凡於澳門特別行政區設有總部或代表處，且業

務範圍全部或部分包括本次招標之標的者方可參加投標。

10、解標地點、日期及時間：

——地點：澳門高美士街澳門理工學院工程及採購處。

——日期及時間：二零二零年十月十二日上午十時。

——倘因颱風或其他不可抗力的原因導致澳門理工學院於

解標當日停止辦公，則解標會議順延至緊接的首個工作日的同一

時間舉行。

11、交標地點、日期及時間：

——地點：澳門高美士街澳門理工學院工程及採購處。

——日期及時間：二零二零年十月二十二日下午五時四十五

分前。

——倘因颱風或其他不可抗力的原因導致澳門理工學院於

截止遞交投標書當日停止辦公，則遞交投標書的截止日期及時

間順延至緊接的首個工作日的同一時間。

12、開標地點、日期及時間：

——地點：澳門高美士街澳門理工學院明德樓6樓M609

室。

——日期及時間：二零二零年十月二十三日上午十時。

——倘因颱風或其他不可抗力的原因導致澳門理工學院於

開標當日停止辦公，則開標會議順延至緊接的首個工作日的同一

時間舉行。

13、查閱/索取案卷的副本之地點、時間及費用：

凡有意投標者可自《招標公告》刊登於《澳門特別行政區

公報》之日起至截標日期及時間止的辦公時間內（週一至週四：

09:00-13:00、14:30-17:45，週五：09:00-13:00、14:30-17:30），前

7. Garantia provisória: $301 980,00 (trezentas e uma mil, 
novecentas e oitenta patacas), através de depósito na Divisão 
de Assuntos Financeiros do Instituto Politécnico de Macau ou 
mediante garantia bancária a favor do Instituto Politécnico de 
Macau, em Macau.

8. Garantia definitiva: 4% do preço global da adjudicação 
(para garantia do contrato).

9. Condições de admissão: entidades com sede ou delegação 
na RAEM cuja actividade total ou parcial se inscreva na área 
objecto deste concurso.

10. Local, data e hora da secção de esclarecimento: 

— Local: Divisão de Obras e Aquisições do Instituto Poli-
técnico de Macau, sita na Rua de Luís Gonzaga Gomes, em 
Macau.

— Data e hora: 12 de Outubro de 2020, pelas 10,00 horas.

— Em caso de encerramento do Instituto Politécnico de 
Macau, devido a tufão ou a outro motivo de força maior, no dia 
referido, a realização da sessão de esclarecimento será prorro-
gada para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

11. Local, data e hora do prazo da entrega das propostas: 

— Local: Divisão de Obras e Aquisições do Instituto Poli-
técnico de Macau, sita na Rua de Luís Gonzaga Gomes, em 
Macau.

— Data e hora: 22 de Outubro de 2020, antes das 17,45 horas.

— Em caso de encerramento do Instituto Politécnico de Ma-
cau, devido a tufão ou a outro motivo de força maior, no último 
dia do prazo da entrega das propostas, o termo do referido 
prazo será prorrogado para a mesma hora do primeiro dia útil 
seguinte.

12. Local, data e hora do acto público de abertura do con-
curso:

— Local: Sala n.º M609, 6.º andar do Edifício Meng Tak do 
Instituto Politécnico de Macau, sito na Rua de Luís Gonzaga 
Gomes, em Macau.

— Data e hora: 23 de Outubro de 2020, pelas 10,00 horas.

— Em caso de encerramento do Instituto Politécnico de Ma-
cau devido a tufão ou a outro motivo de força maior no dia da 
realização da referida sessão, a realização da sessão será pror-
rogada para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

13. Local, preço e hora para exame do processo e obtenção 
da cópia do processo:

Os concorrentes interessados podem deslocar-se à Divisão 
de Obras e Aquisições do Instituto Politécnico de Macau, sita 
na Rua de Luís Gonzaga Gomes, para consultar/adquirir o res-
pectivo processo do concurso durante as horas de expediente 
(de 2.a feira a 5.a feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45 ho-
ras; 6.a feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas) desde 
a data da publicação do anúncio do presente concurso público 
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往澳門高美士街澳門理工學院工程及採購處查閱/索取招標案

卷，如欲索取上述文件的副本，需繳付影印費用澳門元壹佰元

整（$100.00），或登入澳門理工學院網頁（http://www.ipm.edu.

mo）免費下載。

14、評標標準：

——合理服務價格（60%）；

——服務質素（40%）：

a）為服務執行所提供具建設性及適用性的方案及計劃

（11%）；

b）投標人履歷及能力（10%）；

c）投標人曾承擔同類型服務經驗及表現（僅評審2018年至

今資料）（8%）；

d）學生宿舍管理工作必須具備的物資及器材說明（6%）；

e）會面說明（由投標人講解就學院提出有關“為澳門

理工學院提供為期18個月學生宿舍管理服務（01 /01 /2 0 21-

30/06/2022）”專業上的問題）（5%）。

二零二零年九月二十八日於澳門理工學院

院長 嚴肇基

（是項刊登費用為 $5,436.00）

文 化 產 業 基 金

名 單

統一管理制度——專業或職務能力評估對外開考

文化產業基金資助監察範疇第一職階二等高級技術員

為填補文化產業基金以行政任用合同任用的資助監察範

疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員一個職缺，以及開

考有效期屆滿前本基金出現的職缺，經二零一九年八月七日第

三十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行的

統一管理制度專業或職務能力評估開考通告，現公佈准考人最

後成績名單如下：

no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau até ao dia e hora do prazo de entrega de propostas. Caso 
queiram obter fotocópia do documento acima referido, devem 
pagar o montante de $100,00 (cem patacas) relativo ao custo 
das fotocópias, ou podem proceder ao download gratuito das 
informações acima referidas na página electrónica do Instituto 
Politécnico de Macau (http://www.ipm.edu.mo).

14. A avaliação das propostas do concurso será feita de acor-
do com os seguintes critérios:

— Preço razoável: (60%);

— Qualidade do serviço: (40%):

(a) Propostas construtivas e aplicáveis à prestação dos servi-
ços: (11%);

(b) Curriculum Vitae e competências do concorrente: (10%);

(c) Experiências e comportamentos do concorrente demons-
trados por semelhantes serviços prestados (só avalia os dados 
do ano 2018 até ao presente): (8%);

(d) Descrição dos materiais e equipamentos necessários para 
o trabalho de gestão: (6%);

(e) Esclarecimentos na reunião (questões profissionais sobre 
a «Prestação dos serviços de gestão de residências de estu-
dantes do Instituto Politécnico de Macau, pelo período de 18 
meses (01/01/2021-30/06/2022)» levantadas pelo Instituto Poli-
técnico de Macau): (5%).

Instituto Politécnico de Macau, aos 28 de Setembro de 2020.

O Presidente do Instituto, Im Sio Kei.

(Custo desta publicação $ 5 436,00)

FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

Lista

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, 

no Fundo das Indústrias Culturais, para técnico superior 

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

de apoio financeiro

Classificativa final dos candidatos admitidos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
um lugar vago, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de fiscalização de apoio financeiro, do 
Fundo das Indústrias Culturais, e dos que vierem a verificar-se 
neste Fundo até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 32, II Série, de 7 de Agosto de 2019:
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及格的投考人：

名次 准考人

編號

姓名  最後成績

1.º 98 李嘉傑 1243XXXX ............................. 68.5

2.º 124 梁慧雯 5193XXXX ............................. 63.6

3.º 59 楊雯詩 5183XXXX ............................. 60.3

4.º 9 陳結玲 5171XXXX ............................. 55.4

5.º 32 張杏娟 1371XXXX ............................. 54.8

6.º 109 李彬浩 1297XXXX ............................. 50.2

7.º 83 林澤波 5131XXXX ............................. 50.1

被除名的投考人：

准考人

編號

姓名 備註

2 歐迪倫 5143XXXX （a）

13 陳淑婷 5164XXXX （b）

65 葉彩環 1348XXXX （b）

137 陸正豪 5168XXXX （b）

174 余德鋒 1298XXXX （a）

177 袁成業 1365XXXX （b）

備註：

（a）根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政

法規第三十一條第十款的規定，因缺席甄選面試而被除名。

（b）因最後成績得分低於50分。

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

第三十六條規定，投考人可自本名單公佈於《澳門特別行政區公

報》翌日起計十個工作日內，就本名單向許可開考的實體提起上

訴。

（經社會文化司司長於二零二零年九月二十四日的批示認可）

二零二零年九月十五日於文化產業基金

典試委員會：

主席：文化產業基金行政委員會委員 朱妙麗

委員：文化產業基金項目資助部主管 歐陽凱明

 文化產業基金行政財政輔助中心主任 梁富華

（是項刊登費用為 $3,500.00）

Candidatos aprovados: 

Ordem N.º do 
cand.

 Nome  Classificação
 final

1.º 98 Lee, Ka Kit 1243XXXX ..... 68,5

2.º 124 Leong, Wai Man 5193XXXX...... 63,6

3.º 59 Ieong, Man Si 5183XXXX ...... 60,3

4.º 9 Chan, Kit Leng 5171XXXX ...... 55,4

5.º 32 Cheong, Hang Kun 1371XXXX ..... 54,8

6.º 109 Lei, Pan Hou 1297XXXX ..... 50,2

7.º 83 Lam, Chak Po 5131XXXX ..... 50,1

Candidatos excluídos:

N.º do 
cand.

 Nome Nota

2 Ao, Tek Lon 5143XXXX (a)

13 Chan, Sok Teng 5164XXXX (b)

65 Ip, Choi Wan 1348XXXX (b)

137 Lok, Cheng Hou 5168XXXX (b)

174 U, Tak Fong 1298XXXX (a)

177 Un, Seng Ip 1365XXXX (b)

Observações:

(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 final inferior a 50 valores.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor 
recurso para a entidade que autorizou a abertura do concurso, 
no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte à data da 
publicação da presente lista no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 24 de Setembro de 2020).

Fundo das Indústrias Culturais, aos 15 de Setembro de 2020.

O Júri:

Presidente: Chu Miu Lai, membro do Conselho de Adminis-
tração do Fundo das Indústrias Culturais.

Vogais: Ao Ieong Hoi Meng, chefe do Serviço de Apoio Finan-
ceiro a Projectos do Fundo das Indústrias Culturais; e

Leong Fu Wa, coordenador do Centro de Apoio Adminis-
trativo e Financeiro do Fundo das Indústrias Culturais.

(Custo desta publicação $ 3 500,00)
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海 事 及 水 務 局

名 單

海事及水務局為填補行政任用合同人員海事人員職程第一

職階二等海事人員五缺，以考核及限制性方式進行晉級開考，其

開考公告已刊登於二零二零年七月十五日第二十九期《澳門特別

行政區公報》第二組內。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 王啓謙 ....................................................................... 69.20

2.º 陳善行 ....................................................................... 68.00

3.º 陳少昆........................................................................ 67.20

4.º 陳永康 ....................................................................... 66.00

5.º 林嘉豪 ....................................................................... 65.10

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，准考人可自本名單公佈之翌日起計十個工作

天內向核准開考的實體提起訴願。

（經二零二零年九月二十五日海事及水務局局長的批示認可）

二零二零年九月十八日於海事及水務局

典試委員會：

主席：海事及水務局首席海事人員 徐耀波 

正選委員：海事及水務局首席海事人員 吳國信 

  海事及水務局一等海事人員 歐國華 

（是項刊登費用為 $1,892.00）

郵 電 局

公 告

茲公佈，為填補郵電局以行政任用合同任用的高級技術員職

程第一職階二等高級技術員（財務/金融銀行範疇）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，現根據

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso de acesso, de pres-
tação de provas, condicionado, para o preenchimento de cinco 
lugares de pessoal marítimo de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de pessoal marítimo, dos trabalhadores em regime de contrato 
administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de 
Assuntos Marítimos e de Água, cujo anúncio do aviso de aber-
tura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 29, II Série, de 15 de Julho de 2020:

Candidatos aprovados: valores

1.º Wong Kai Him ................................................................ 69,20

2.º Chan Sin Hang ............................................................... 68,00

3.º Chan Sio Kuan................................................................ 67,20

4.º Chan Weng Hong ........................................................... 66,00

5.º Lam Ka Hou ................................................................... 65,10

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
o candidato pode interpor recurso da presente lista, à entidade 
competente, no prazo de dez dias úteis, contados a partir do 
dia seguinte à data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 25 de Setembro de 2020).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 18 de Setembro de 2020.

O Júri:

Presidente: Choi Io Po, pessoal marítimo principal da Direcção 
dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

Vogais efectivos: Ung Koc Son, pessoal marítimo principal 
da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água; e

Ao Kuok Wa, pessoal marítimo de 1.ª classe da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

(Custo desta publicação $ 1 892,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada 
na Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, 
2.º andar do Edifício-Sede da mesma Direcção dos Serviços, 
sito no Largo do Senado, em Macau, podendo ser consultada 
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經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第三款規定，將郵電局

專業或職務能力評估開考的投考人的知識考試（筆試）成績名

單張貼於澳門議事亭前地郵電局總部大樓二樓（查閱時間：週一

至週四，上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時四十五分；

週五，上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時三十分），並

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

（http://www.safp.gov.mo/）。

二零二零年九月二十八日於郵電局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $1,575.00）

通 告

茲公佈，為填補郵電局以行政任用合同任用的高級技術員職

程第一職階二等高級技術員（土木工程範疇）兩個職缺，以及填

補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年十二月十八

日第五十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進

行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通告，本局定於二

零二零年十月十九日至二十三日由上午九時三十分至下午十二時

三十分為參加專業或職務能力評估對外開考的准考人舉行甄選

面試，時間為十五分鐘，面試地點為郵電局，澳門馬交石炮台馬

路11號至11號D郵政大樓六樓（報到地點）。

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，已張貼於澳門議事亭前地

郵電局總部大樓二樓（查閱時間：週一至週四，上午九時至下午

一時、下午二時三十分至五時四十五分；週五，上午九時至下午一

時、下午二時三十分至五時三十分），並上載於本局網頁（http://

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

mo/）。

二零二零年九月二十八日於郵電局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $1,575.00）

no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda a 
quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 
17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e as 17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica 
destes Serviços (http://www.ctt.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.
safp.gov.mo/), a lista 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 dois lugares 
vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior, área financeira/bancária, em regime de con-
trato administrativo de provimento da Direcção dos Serviços 
de Correios e Telecomunicações, e dos que vierem a verificar-se 
nesta Direcção de Serviços até ao termo da validade do con-
curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 44, II Série, de 30 de 
Outubro de 2019.

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
28 de Setembro de 2020.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de dois lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de engenharia 
civil, em regime de contrato administrativo de provimento da 
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, e dos 
que vierem a verificar-se nesta Direcção dos Serviços até ao 
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 51, II Série, de 18 de Dezembro de 2019, a entrevista de 
selecção, com a duração de 15 minutos, terá lugar de 19 até 23 
de Outubro de 2020, no período das 9,30 às 12,30 horas, na 
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, sita na 
Estrada de Dona Maria II, n.os 11 – 11D, Edifício dos Correios, 
6.º andar, Macau (sala de recepção dos candidatos).

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 
cada candidato se deve apresentar para a realização da entre-
vista de selecção, bem como outras informações de interesse 
dos candidatos, serão afixadas na Direcção dos Serviços de 
Correios e Telecomunicações, 2.º andar do Edifício-Sede da 
mesma Direcção dos Serviços, sito no Largo do Senado, em 
Macau, podendo ser consultadas no local indicado dentro do 
horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 
13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas e sexta-feira entre as 
9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 horas), e dispo-
nibilizadas na página electrónica destes Serviços (http://www.
ctt.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
28 de Setembro de 2020.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)




