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第 130/2022號保安司司長批示

3/2022

(5) Diabetes sacarina;

(6) Insuficiências gonadais, em particular hipogenitalismo e 
eunucoidismo.

15) Doenças infecciosas ou parasitárias 

(1) Tuberculose de qualquer grau ou localização, com excep-
ção dos complexos primários, comprovadamente extintos há 
mais de dois anos;

(2) Lepra;

(3) Sífilis com manifestações evidentes ou reacções serológi-
cas positivas;

(4) Hepatite B ou C;

(5) Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH).

16) Intoxicações 

Intoxicações crónicas ou toxicodependência.

17) Diversos 

(1) Estados alérgicos incompatíveis com o serviço;

(2) Reumatismos crónicos, com manifestações bem definidas;

(3) Cicatrizes que, pela sua extensão, sede, natureza ou nú-
mero, sujeitas a atrito, possam ulcerar, produzir perturbações 
incompatíveis com o serviço ou interferir com o uso do equipa-
mento;

(4) Tatuagem em qualquer parte do corpo.

18) Causas de inaptidão não especificadamente mencionadas 

Todas as doenças crónicas ou deformidades de carácter per-
manente que possam interferir com o serviço e as incluídas 
na Tabela de incapacidades para uso das juntas de saúde de 
Macau podem ser consideradas causas de inaptidão, embora 
não estejam especificadamente mencionadas nesta tabela. Aos 
indivíduos considerados «Não Apto» ao abrigo deste número 
deve ser feito um relatório circunstanciado pela Junta de Re-
crutamento.

Despacho do Secretário para a Segurança
 n.º 130/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bási-
ca da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
dos n.os 3 e 4 do artigo 10.º do Regulamento Administrativo 
n.º 3/2022 (Regime dos concursos e dos cursos de formação do 
pessoal do Corpo de Guardas Prisionais), o Secretário para a 
Segurança manda:

1. São aprovadas as especificações das provas de aptidão 
física do concurso de admissão ao curso de formação inicial 
para ingresso na categoria de guarda da carreira do Corpo de 
Guardas Prisionais da Direcção dos Serviços Correccionais, 
constantes do Anexo I ao presente despacho, do qual faz parte 
integrante.



N.º 48 — 28-11-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE 2109

 

––––––––––

附件一

（第一款所指者）

職前培訓課程錄取開考的體能測試詳細説明

體能測試項目 詳細説明

80

2.4

7.5

2. São fixados os critérios de classificação das provas de ap-
tidão física do concurso de admissão ao curso de formação ini-
cial para ingresso na categoria de guarda da carreira do Corpo 
de Guardas Prisionais da Direcção dos Serviços Correccionais, 
constantes do Anexo II ao presente despacho, do qual faz par-
te integrante.

3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

17 de Novembro de 2022.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

––––––––––

ANEXO I

(a que se refere o n.º 1)

Especificações das provas de aptidão física

do concurso de admissão ao curso de formação inicial

Provas de aptidão física Especificações

Corrida de 80 metros 
planos 

(Candidatos de ambos 
os sexos)

Consiste numa corrida a concluir no 
tempo determinado.
Partida na posição de pé. É normal-
mente feita em grupos de dois a seis 
candidatos.
É permitida uma repetição.

Flexões de tronco à frente
(Candidatos de ambos 

os sexos)

Consiste em executar no período de 
tempo de 2 minutos o maior número 
possível de flexões.
Posição de deitado dorsal no solo, 
membros inferiores flectidos a 90.º, 
pés fixos num espaldar ou seguros 
por um ajudante, e mãos à nuca.
Não é permitida qualquer repetição.

Flexões de braços
(Candidatos do sexo 

masculino)

Na posição de suspensão numa trave 
a 2,40 metros do solo, com as mãos 
em posição facial e braços em exten-
são completa.
Tocar em cada vez com o queixo na 
trave e de novo fazer extensão com-
pleta dos braços. 
Sem interrupções.
Não é permitida qualquer repetição.

Extensões de braços
(Candidatos do sexo 

feminino)

Posição deitada facial, com os dedos 
apontados para a frente, a distância 
entre as mãos é idêntica à dos ombros, 
extensão completa dos braços, man-
tendo o corpo bem direito, flexão de 
braços até o peito se distanciar do solo 
7,5 centímetros e a extensão completa 
dos braços faz-se sem pausas.
Sem interrupções.
Não é permitida qualquer repetição.
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體能測試項目 詳細説明

1
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Cooper

12

Provas de aptidão física Especificações

Salto em comprimento 
(Candidatos de ambos 

os sexos)

Salto em comprimento com corrida 
de balanço.
O candidato não pode pisar a aresta 
da tábua de chamada do lado da caixa 
de areia. 
Recepção na caixa de areia.
A medição é feita entre as marcas 
de qualquer parte do corpo deixadas 
mais à retaguarda na caixa de areia 
e a aresta da tábua de chamada do 
lado da caixa de areia.
É permitida uma repetição.

Salto em altura
(Candidatos de
ambos os sexos)

Consiste em transpor uma fasquia 
colocada a 1 metro de altura do solo 
(candidatos do sexo masculino), com 
corrida de balanço.
Consiste em transpor uma fasquia 
colocada a 0,9 metros de altura do 
solo (candidatos do sexo feminino), 
com corrida de balanço.
Podem ser utilizadas quaisquer posi-
ções de salto em altura.
É permitida uma repetição.

Teste de Cooper
(Candidatos de
ambos os sexos)

É normalmente feito em grupos de 
quatro ou mais candidatos.
Consiste numa corrida de 12 minutos, 
percorrendo a maior distância possível.
Não é permitida qualquer repetição.

Passagem de trave de 
equilíbrio

 (Candidatos de
ambos os sexos)

Consiste em andar, sem hesitação, em 
cima de toda a trave de equilíbrio.
Não é permitida qualquer repetição.

附件二

（第二款所指者）

職前培訓課程錄取開考的體能測試評分標準

男性投考人

       項目

 得分

80米計時跑 

(秒)

仰臥起坐 

(次/2分鐘)

引體上升 

(次)

跳遠 

(米)

跳高

(1米)

“庫伯氏”(Cooper)

測試(米)
平衡木步行

100 9.0 95 20 6.00

S 

3000

S 

90 9.1 – 9.5 89 – 94  18 – 19 5.80 – 5.99 2900 – 2999

80 9.6 – 10.0 81 – 88  15 – 17 5.50 – 5.79 2800 – 2899

70 10.1 – 10.5 71 – 80  12 – 14 5.00 – 5.49 2700 – 2799

60 10.6 – 11.0 61 – 70  8 – 11 4.30 – 4.99 2500 – 2699

50 11.1 – 11.5 45 – 60  4 – 7 3.00 – 4.29 2300 – 2499

0 11.5  44  3 3.00 N 2300 N
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女性投考人

       項目

 得分

80米計時跑 

(秒)

仰臥起坐 

(次/2分鐘)

俯臥撐 

(次)

跳遠 

(米)

跳高 

(0.9米)

“庫伯氏”(Cooper)

測試(米)
平衡木步行

100 11.0 85 30 5.00

S

2400

S

90 11.1 – 11.5 79 – 84 26 – 29 4.80 – 4.99 2300 – 2399

80 11.6 – 12.0 68 – 78 22 – 25 4.40 – 4.79 2200 – 2299

70 12.1 – 12.5 57 – 67 18 – 21 3.90 – 4.39 2100 – 2199

60 12.6 – 13.0 46 – 56 14 – 17 3.30 – 3.89 2000 – 2099

50 13.1 – 14.0 30 – 45 10 – 13 2.50 – 3.29 1800 – 1999

0 14.0 29 9 2.50 N 1800 N

0 100

S N

50 0  

 

50

ANEXO II

(a que se refere o n.º 2)
Critérios de classificação das provas de aptidão física do concurso de admissão ao curso de formação inicial

Candidatos do sexo masculino

Provas

Classi -
ficação 

Corrida de 80 
metros planos

(segundos)

Flexões de
tronco à frente

(vezes/em 
2 minutos)

Flexões de
braços
(vezes)

Salto em
comprimento

(metros)

Salto em 
altura

(1 metro)

Teste de 
Cooper

(metros)

Passagem de
trave

de equilíbrio

100 valores 9,0 ou (-) 95 ou (+) 20 ou (+) 6,00 ou (+)

S

3000 ou (+)

S

90 valores 9,1 – 9,5 89 – 94 18 – 19 5,80 – 5,99 2900 – 2999

80 valores 9,6 – 10,0 81 – 88 15 – 17 5,50 – 5,79 2800 – 2899

70 valores 10,1 – 10,5 71 – 80 12 – 14 5,00 – 5,49 2700 – 2799

60 valores 10,6 – 11,0 61 – 70 8 – 11 4,30 – 4,99 2500 – 2699

50 valores 11,1 – 11,5 45 – 60 4 – 7 3,00 – 4,29 2300 – 2499

0 valores Superior a 11,5 44 ou (-) 3 ou (-) Inferior a 3,00 N Inferior a 2300 N
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Candidatos do sexo feminino

Provas

Classi -
ficação 

Corrida de 80 
metros planos

(segundos)

Flexões de 
tronco à frente

(vezes/em 
2 minutos)

Extensões 
de braços

(vezes)

Salto em 
comprimento

(metros)

Salto em 
altura

(0,9 metros)

Teste de 
Cooper

(metros)

Passagem de
trave

de equilíbrio

100 valores 11,0 ou (-) 85 ou (+) 30 ou (+) 5,00 ou (+)

S

2400 ou (+)

S

90 valores 11,1 – 11,5 79 – 84 26 – 29 4,80 – 4,99 2300 – 2399

80 valores 11,6 – 12,0 68 – 78 22 – 25 4,40 – 4,79 2200 – 2299

70 valores 12,1 – 12,5 57 – 67 18 – 21 3,90 – 4,39 2100 – 2199

60 valores 12,6 – 13,0 46 – 56 14 – 17 3,30 – 3,89 2000 – 2099

50 valores 13,1 – 14,0 30 – 45 10 – 13 2,50 – 3,29 1800 – 1999

0 valores Superior a 14,0 29 ou (-) 9 ou (-) Inferior a 2,50 N Inferior a 1800 N

Observações:

1. Cada prova é classificada numa escala de 0 a 100 valores, excepto as provas de salto em altura e passagem de trave de equilí-
brio.

2. Os candidatos que concluam as provas de salto em altura e de passagem de trave de equilíbrio são considerados aptos em 
relação a estas provas. As referências «S» e «N» significam, respectivamente, apto e inapto. Aos candidatos considerados aptos é 
atribuída a pontuação de 50 valores, e aos candidatos considerados inaptos é atribuída a pontuação de 0 valores. 

3. A classificação das provas de aptidão física corresponde à média aritmética simples das classificações obtidas pelos candida-
tos nas diversas provas, segundo os critérios de classificação referidos no presente anexo.

4. Aos candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores em qualquer uma das provas de aptidão física, é atribuída a 
menção «Não Apto» nas provas e são excluídos.

第 131/2022號保安司司長批示

3/2022

説

 

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 131/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 4 do artigo 28.º do Regulamento Administrativo n.º 3/2022 
(Regime dos concursos e dos cursos de formação do pessoal do 
Corpo de Guardas Prisionais), o Secretário para a Segurança 
manda:

1. São fixadas as provas de aptidão física, respectivas especi-
ficações e critérios de classificação para os concursos de admis-
são aos cursos de formação de acesso na carreira do Corpo de 
Guardas Prisionais da Direcção dos Serviços Correccionais, 
constantes, respectivamente, do anexo I e II ao presente despa-
cho, do qual faz parte integrante.

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

17 de Novembro de 2022.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.


