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社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

公 告

傳媒及資訊中心改善工程

之公開招標

1. 招標方式：公開招標。

2. 判給實體：澳門特別行政區政府。

3. 進行招標程序的實體及其地址：位於仔體育路 185 號及

195 號的第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司。

4. 承攬工程標的：傳媒及資訊中心改善工程。

5. 承攬類型：以總額價金方式承攬。

6. 施工地點：傳媒及資訊中心。

7. 最長施工期：自委託工程之日起計兩個月。

8. 底價：不設底價。

9. 投標資格：已在土地工務運輸局進行施工註冊者。

10. 查閱卷宗和索取副本的地點、時間和費用：

（1）地點：第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公

司。

（2）時間：辦公時間。

（3）費用：每份招標卷宗副本的費用為澳門幣仟伍佰元整

（$3,500.00），收益撥歸澳門特別行政區政府。

11. 附加說明文件：自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》

翌日起至截標日止，投標人應前往第四屆東亞運動會澳門組織委

員會股份有限公司，以便獲悉可能的額外說明資料。

12. 投標書及其附件的語言：澳門特別行政區正式語文之一。

13. 投標所需的臨時擔保：以現金存款、銀行擔保或保險擔保

的方式，向澳門特別行政區政府提供澳門幣柒萬元整 （$70,000.00）

的臨時擔保。

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

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Anúncio

Concurso público para «Obras de Renovação do Centro de

Imprensa e Informação»

1. Modalidade de concurso: concurso público.

2. Entidade adjudicante: Governo da Região Administrativa
Especial de Macau.

3. Por onde corre o processo: Comité Organizador dos 4.os

Jogos da Ásia Oriental de Macau, S.A., sito na Rua do Desporto,
n.os 185 e 195, na Taipa.

4. Objecto da empreitada: obras de renovação do Centro de
Imprensa e Informação.

5. Tipo de empreitada: obras por preço global.

6. Local de execução da obra: Centro de Imprensa e Informa-
ção.

7. Prazo máximo de execução: 2 meses, contados a partir da
data da consignação dos trabalhos.

8. Preço base: não há.

9. Condições de admissão: inscrição na Direcção dos Servi-
ços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) na mo-
dalidade de execução de obras.

10. Local e hora para exame do processo e obtenção da cópia:

1) Local: Comité Organizador dos 4.os Jogos da Ásia Oriental
de Macau, S.A.;

2) Horário: horário de expediente;

3) Obtenção de cópia: poderão ser adquiridas cópias do pro-
cesso de concurso ao preço de $ 3 500,00 (três mil e quinhentas
patacas), por exemplar, que reverterão para o Governo da Re-
gião Administrativa Especial de Macau.

11. Junção de esclarecimentos: os concorrentes deverão com-
parecer no Comité Organizador dos 4.os Jogos da Ásia Oriental
de Macau, S.A., a partir do dia útil seguinte ao dia de publica-
ção do anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau, inclusive, até à data limite para a entrega das
propostas, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimen-
tos adicionais.

12. A proposta assim como os documentos que a acompanham,
devem ser redigidos numa das línguas oficiais da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau.

13. Caução provisória para admissão ao concurso: $ 70 000,00
(setenta mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro,
garantia bancária ou seguro-caução, em nome do Governo da
Região Administrativa Especial de Macau.
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14. 遞交投標書的地點和期限：

（1）地點：第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司

接待處。

（2）期限：至二零零五年六月二日下午五時整。

15. 開標的地點和時間：

（1）地點：第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公

司。

（2）時間：二零零五年六月三日上午九時三十分開始。

（3） 根據第74/99/M號法令第八十條的規定，投標人或其代表

應出席開標儀式，以澄清其所遞交文件中可能出現的疑問。

16. 投標書的有效期：自開標之日起九十日；該期限可根據招

標方案的規定予以延長。

17. 投標書內容在評標時所佔比例如下：

（1）合理造價 40%；

（2）同類型施工經驗 20%；

（3）合理工期 10%；

（4）施工計劃 20%；

（5）材料 10% 。

計算方式載於招標方案內。

18. 任何可獲判給承攬之企業集團應採取法定的合夥方式。

19. 確定擔保：以現金存款、銀行擔保或保險擔保方式，向澳

門特別行政區政府提供工程總金額的百分之五作為確定擔保。為

加強確定擔保的作用和保障合同的履行，該確定擔保以自承攬人

每期收取的部分工程費用中扣除百分之五的形式返還。

二零零五年五月九日於社會文化司司長辦公室

社會文化司司長 崔世安

（是項刊登費用為 $3,875.00）

海 關

名 單

澳門特別行政區海關為填補文職人員編制內第一職階二等文

員一缺，經於二零零五年二月二十三日第八期第二組 《澳門特別

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

1) Local: recepção do Comité Organizador dos 4.os Jogos da
Ásia Oriental de Macau, S.A.;

2) Dia e hora limite: até às 17,00 horas do dia 2 de Junho de
2005.

15. Local, dia e hora do acto público:

1) Local: Comité Organizador dos 4.os Jogos da Ásia Oriental
de Macau, S.A.

2) Dia e hora: pelas 9,30 horas do dia 3 de Junho de 2005.

3) Os concorrentes ou os seus representantes deverão estar
presentes ao acto público de abertura de propostas para os efei-
tos 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.

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

17. Critérios de apreciação de propostas para adjudicação da
empreitada e respectivos factores de ponderação:

1) Preço razoável: 40%;

2) Experiência em obras semelhantes: 20%;

3) Prazo de execução razoável: 10%;

4) Plano de trabalhos: 20%;

5) Material: 10%.

As formas de cálculo encontram-se discriminadas no progra-
ma de concurso.

18. O agrupamento de empresas a quem venha eventualmen-
te a ser adjudicada a empreitada deve assumir a modalidade ju-
rídica de associação de consórcio.

19. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação a pres-
tar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou segu-
ro-caução, a favor ou em nome do Governo da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau. Das importâncias que o emprei-
teiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais são
deduzidos 5% para garantia do cumprimento do contrato, em
reforço da caução definitiva prestada.

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura,
aos 9 de Maio de 2005.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.

(Custo desta publicação $ 3 875,00)

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar
de segundo-oficial, 1.º escalão, do quadro de pessoal civil dos
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行政區公報》 刊登以審查文件、有限制進行普通晉升開考公告。

現公佈投考人考試成績如下：

合格應考人： 分

彭欣怡 ........................................................................................... 7.2

根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經十二月二

十八日第62/98/M號法令所修訂之《澳門公共行政工作人員通則》

第六十八條第二款之規定，應考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內向核准招考的實體提起訴願。

（經保安司司長於二零零五年五月三日的批示確認）

二零零五年五月六日於海關

典試委員會：

主席：關務督察 譚碧翠

委員：副關務督察 麥瑞娟

副關務督察 梁橋帶

（是項刊登費用為 $1,429.00）

行  政  暨  公  職  局

名  單

行政暨公職局為填補人員編制公關督導員職程第一職階首席

公關督導員一缺，經二零零五年三月十六日第十一期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行一般晉

升開考的招考公告。現公布應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

楊詠華 ......................................................................................... 8.47

按照十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經十二月二

十八日第62/98/M號法令修改的《澳門公共行政工作人員通則》第

六十八條的規定，應考人可自本名單公布之日起計十個工作天內

向核准招考的實體提起訴願。

（經二零零五年四月二十八日行政法務司司長的批示確認）

二零零五年四月二十五日於行政暨公職局

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de
Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 23 de
Fevereiro de 2005:

Candidato aprovado:                                                       valores

Pang Ian I ............................................................................... 7,2

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 68.º do Estatuto dos
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, e na redac-
ção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, o
candidato pode interpor recurso da presente lista, no prazo de
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada pelo despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a

Segurança, de 3 de Maio de 2005).

Serviços de Alfândega, aos 6 de Maio de 2005.

O Júri:

Presidente: Tam Pek Choi, inspectora alfandegária.

Vogais: Mak Soi Kun, subinspectora alfandegária; e

Leong Kiu Tai, subinspectora alfandegária.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um
lugar de assistente de relações públicas principal, 1.º escalão, da
carreira de assistente de relações públicas do quadro de pessoal
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 16 de Março
de 2005:

Candidato aprovado: valores

Ieong Weng Wa ................................................................... 8,47

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, o candidato
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias
úteis, contados da data da sua publicação.

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

Administração e Justiça, de 28 de Abril de 2005).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 25 de Abril de 2005.
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典試委員會：

主席：馮若儀

委員：林雁玲

邱寶娟

（是項刊登費用為 $1,429.00）

公 告

為填補行政暨公職局人員編制高級技術員職程第一職階首席

高級技術員一缺，根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，

並經十二月二十八日第 62/98/M 號法令修訂的《澳門公共行政工

作人員通則》的規定，以審閱文件、有限制的方式，為本局的公

務員進行一般晉升開考，並將開考通告張貼在水坑尾街一百六十

二號公共行政大樓二十六樓行政暨公職局之行政暨財政處，以供

查閱。報考申請表應自本公告在《澳門特別行政區公報》公布之

日緊接第一個辦公日起計十天內遞交。

二零零五年五月五日於行政暨公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $881.00）

經 濟 局

公 告

為填補經濟局人員編制之第一職階首席行政文員二缺，經於

二零零五年四月二十日第十六期第二組《澳門特別行政區公報》

刊登以文件審閱、有限制的方式進行一般晉升開考通告的公告。

現根據十二月二十八日第 62/98/M 號法令修訂的十二月二十一日

第 87/89/M 號法令核准之《澳門公共行政工作人員通則》第五十

七條第三款的規定，准考人臨時名單張貼在南灣羅保博士街一至

三號（國際銀行大廈）六樓經濟局行政暨財政處大堂。

根據上述通則第五十七條第五款的規定，上述名單被視為確

定名單。

二零零五年五月五日於經濟局

代局長 蘇添平

（是項刊登費用為 $950.00）

O Júri:

Presidente: Joana Maria Noronha.

Vogais: Lam Ngan Leng; e

Iao Pou Kun.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administra-
ção e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício
Administração Pública, 26.º andar, o aviso de abertura do con-
curso comum, de acesso, documental, condicionado aos funcio-
nários desta Direcção dos Serviços, nos termos definidos no Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro,
para o preenchimento de um lugar de técnico superior principal,
1.º escalão, da carreira de técnico superior do quadro de pessoal
da referida Direcção dos Serviços, com dez dias de prazo para a
apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil ime-
diato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 5 de Maio de 2005.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 881,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada, no átrio da Divisão
Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de
Economia, sita na Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 6.º andar,
Edifício Banco Luso Internacional, a lista provisória do concur-
so comum, de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento de dois lugares de oficial administrativo principal, 1.º
escalão, do quadro de pessoal desta Direcção dos Serviços, cujo
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de
20 de Abril de 2005, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatu-
to dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a
nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de
Dezembro.

A presente lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do
artigo 57.º do supracitado diploma legal.

Direcção dos Serviços de Economia, aos 5 de Maio de 2005.

O Director dos Serviços, substituto, Sou Tim Peng.

(Custo desta publicação $ 950,00)
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退  休  基  金  會

名 單

退休基金會為填補人員編制高級技術員組別第一職階顧問高

級技術員一缺，經於二零零五年三月十六日第十一期《澳門特別

行政區公報》第二組公佈以文件審查、有限制方式進行普通晉升

開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

蘇熾明 ......................................................................................... 8.91

按照現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規

定，應考人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向核准招考的

實體提起訴願。

（經二零零五年四月二十九日經濟財政司司長的批示確認）

二零零五年五月三日於退休基金會

典試委員會：

主席：朱美萍

委員：譚潔華

鍾日暖

（是項刊登費用為 $1,116.00）

三十日告示

謹此公佈，現有地圖繪製暨地籍局已故第七職階助理員區永

健之遺屬梁, 金鳳申請其遺屬撫恤金，如有人士認為具權利領取該

項撫恤金，應由本告示在《澳門特別行政區公報》刊登之日起計

之三十天內，向退休基金會申請應有之權益。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。

二零零五年五月六日於退休基金會

行政管理委員會主席 劉婉婷

（是項刊登費用為 $676.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

名 單

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制第一職階一等高級

資訊技術員一缺，經於二零零五年三月九日第十期《澳門特別行

FUNDO DE PENSÕES

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um
lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, do grupo de pes-
soal técnico superior do quadro de pessoal do Fundo de Pensões,
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 16 de Mar-
ço de 2005:

Candidato aprovado: valores

Sou Chi Meng ...................................................................... 8,91

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, em vigor, o candidato pode
interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis,
contados da data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 29 de Abril de 2005).

Fundo de Pensões, aos 3 de Maio de 2005.

O Júri:

Presidente: Chu Mei Peng.

Vogais: Tam Kit Va; e

Chong Ut Nun.

(Custo desta publicação $ 1 116,00)

Éditos de 30 dias

Faz-se público que tendo Leong, Kam Fong, herdeira de Ao
Weng Kin, que foi auxiliar, 7.º escalão, da Direcção dos Servi-
ços de Cartografia e Cadastro, requerido a pensão de sobrevi-
vência deixada pelo mesmo, devem todos os que se julgam com
direito à percepção da mesma pensão, requerer a este Fundo de
Pensões, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação
dos presentes éditos no Boletim Oficial, a fim de deduzirem os
seus direitos, pois que, não havendo impugnação, será resolvida
a pretensão da requerente, findo que seja esse prazo.

Fundo de Pensões, aos 6 de Maio de 2005.

A Presidente do Conselho de Administração, Lau Un Teng.

(Custo desta publicação $ 676,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar
de técnico superior de informática de 1.ª classe, 1.º escalão, do
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政區公報》第二組刊登，以審查文件、有限制方式進行普通晉升

開考之開考公告。現公佈投考人評核成績如下：

合格投考人： 分

鄺志強 ........................................................................................... 7.8

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規

定，投考人可自本名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考之

實體提起上訴。

（經保安司司長於二零零五年五月五日的批示確認）

二零零五年四月二十日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：首席高級技術員 李偉文

委員：首席高級技術員 余麗菊

一等高級技術員 高振威

（是項刊登費用為 $1,321.00）

公 告

茲通知，根據現行《澳門公共行政工作人員通則》之規定，

以審查文件、有限制方式進行普通晉升開考，以填補本局文職人

員編制第一職階一等高級技術員一缺。

上述開考之通告已張貼在澳門保安部隊事務局大堂。報考申

請應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工

作日起計十天內遞交。

二零零五年五月四日於澳門保安部隊事務局

代局長 陳炳森副警務總監

（是項刊登費用為 $852.00）

通  告

第 2/2005/DSFSM 號公開競投

澳門保安部隊事務局宣佈，根據保安司司長於二零零五年五

月三日作出的批示，為取得“水泵車及設備”舉行公開競投。

quadro de pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de
Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 10, II
Série, de 9 de Março de 2005:

Candidato aprovado: valores

Kong Chi Keong.................................................................... 7,8

Nos termos definidos no artigo 68.º do Estatuto dos Trabalha-
dores da Administração Pública de Macau, vigente, o candidato
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias
úteis, contados da data da sua publicação, para a entidade que
autorizou a abertura do concurso.

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

Segurança, de 5 de Maio de 2005).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos
20 de Abril de 2005.

O Júri:

Presidente: Lei Wai Man, técnico superior principal.

Vogais: U Lai Kok, técnico superior principal; e

Kou Chan Wai, técnico superior de 1.ª classe.

(Custo desta publicação $ 1 321,00)

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, nos termos definidos no Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau,
vigente, para o preenchimento de um lugar de técnico superior
de 1.ª classe, 1.º escalão, do quadro de pessoal civil da Direcção
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso
se encontra afixado no átrio do edifício da Direcção dos Servi-
ços das Forças de Segurança de Macau, e que o prazo para a
apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primei-
ro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos
4 de Maio de 2005.

O Director dos Serviços, substituto, Chan Peng Sam, superin-
tendente.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Avisos

Concurso Público n.º 2/2005/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
faz público que, de acordo com o despacho de 3 de Maio de
2005, do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, se encontra
aberto o concurso público para a aquisição de «Auto-bomba-
-tanques e equipamentos».
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有關《招標計劃》及《承投規則》存放在位於澳門兵營斜巷

之澳門保安部隊事務局行政管理廳，有意者可於辦公時間內到上

址查閱，如欲索取上述文件之副本，需繳付影印費用，有關收益

將撥歸澳門特別行政區政府。

標書之有效期為自開標日起計 90 日，並可根據本《招標計

劃》的規定予以延長。標書必須於二零零五年六月八日下午五時

四十五分前遞交到澳門保安部隊事務局總辦事處。

競投者除須遞交《招標計劃》及《承投規則》所指定之文件

外，尚須遞交已繳付臨時保證金$80,000.00（澳門幣捌萬元整）之

證明文件，而該保證金須以現金、抬頭人為「澳門保安部隊事務

局」的支票或銀行擔保書之方式遞交，倘以現金或支票方式，則

應遞交至澳門保安部隊事務局行政管理廳出納。

開標儀式將於二零零五年六月九日上午十時三十分在位於澳

門兵營斜巷之澳門保安部隊事務局內舉行。根據第 63/85/M 號法

令第二十七條的規定，競投者或其代表應出席開標儀式，以便對

招標時所遞交之文件有可能出現之疑問予以澄清。

二零零五年五月四日於澳門保安部隊事務局

代局長 陳炳森副警務總監

（是項刊登費用為 $1,762.00）

第 3/2005/DSFSM 號公開競投

澳門保安部隊事務局宣佈，根據保安司司長於二零零五年五

月三日作出的批示，為取得「37 米平台鋼梯車及設備」舉行公開

競投。

有關《招標計劃》及《承投規則》存放在位於澳門兵營斜巷

之澳門保安部隊事務局行政管理廳，有意者可於辦公時間內到上

址查閱，如欲索取上述文件之副本，需繳付影印費用，有關收益

將撥歸澳門特別行政區政府。

標書之有效期為自開標日起計 90 日，並可根據本《招標計

劃》的規定予以延長。標書必須於二零零五年六月九日下午五時

四十五分前遞交到澳門保安部隊事務局總辦事處。

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos
encontram-se patentes no Departamento de Administração da
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sito
na Calçada dos Quartéis, Macau, e os mesmos poderão ser con-
sultados nas horas de expediente, estando os interessados sujei-
tos ao pagamento das fotocópias dos referidos documentos, se
as quiserem. O respectivo rendimento reverterá para o Gover-
no da Região Administrativa Especial de Macau.

O prazo de validade das propostas é de noventa dias, a contar
da data do acto público do concurso, prorrogável, nos termos
previstos no programa do concurso. As propostas devem ser
entregues na Secretaria-Geral da Direcção dos Serviços das For-
ças de Segurança de Macau, até às 17,45 horas, no dia 8 de Ju-
nho de 2005.

Além da entrega dos documentos referidos no respectivo pro-
grama do concurso e no caderno de encargos, deve ser apresen-
tado o documento comprovativo da caução provisória, no valor
de $ 80 000,00 (oitenta mil patacas) prestada em numerário ou
cheque (em nome da DSFSM), ou por garantia bancária. Caso a
referida caução seja prestada em numerário ou cheque, os con-
correntes devem entregar a mesma à Tesouraria do Departa-
mento de Administração da Direcção dos Serviços das Forças
de Segurança de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Servi-
ços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quar-
téis, Macau, às 10,30 horas, no dia 9 de Junho de 2005. Os concor-
rentes ou seus representantes deverão estar presentes ao acto pú-
blico de abertura de propostas para os efeitos previstos no arti-
go 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M e para esclarecer as eventuais
dúvidas relativas aos documentos apresentados no concurso.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos
4 de Maio de 2005.

O Director dos Serviços, substituto, Chan Peng Sam, superin-
tendente.

(Custo desta publicação $ 1 762,00)

Concurso Público n.º 3/2005/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
faz público que, de acordo com o despacho de 3 de Maio de
2005, do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, se encontra
aberto o concurso público para a aquisição de «37M Aerial
Ladder Platform e Equipamentos».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos
encontram-se patentes no Departamento de Administração da
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sito
na Calçada dos Quartéis, Macau, e os mesmos poderão ser con-
sultados nas horas de expediente, estando os interessados sujei-
tos ao pagamento das fotocópias dos referidos documentos, se
as quiserem. O respectivo rendimento reverterá para o Gover-
no da Região Administrativa Especial de Macau.

O prazo de validade das propostas é de noventa dias, a contar
da data do acto público do concurso, prorrogável, nos termos
previstos no programa do concurso. As propostas devem ser
entregues na Secretaria-Geral da Direcção dos Serviços das For-
ças de Segurança de Macau, até às 17,45 horas, no dia 9 de Ju-
nho de 2005.
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競投者除須遞交《招標計劃》及《承投規則》所指定之文件

外，尚須遞交已繳付臨時保證金 $140,000.00（澳門幣壹拾肆萬元

整）之證明文件，而該保證金須以現金、抬頭人為「澳門保安部

隊事務局」的支票或銀行擔保書之方式遞交，倘以現金或支票方

式，則應遞交至澳門保安部隊事務局行政管理廳出納。

開標儀式將於二零零五年六月十日上午十時三十分在位於澳

門兵營斜巷之澳門保安部隊事務局內舉行。根據第 63/85/M 號法

令第二十七條的規定，競投者或其代表應出席開標儀式，以便對

招標時所遞交之文件有可能出現之疑問予以澄清。

二零零五年五月四日於澳門保安部隊事務局

代局長 陳炳森副警務總監

（是項刊登費用為 $1,762.00）

衛  生  局

名 單

衛生局為填補人員編制專業技術員組別第一職階第三職等首

席助理技術員六缺，經於二零零四年十一月十七日第四十六期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式

進行一般晉升開考的招考通告。現公佈准考人的評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 陳南業.................................................................................... 8.56

2.º 劉少梅.................................................................................... 8.27

3.º 陳偉琪.................................................................................... 8.25

4.º Miguel Luís Castilho ...................................................... 8.19

5.º Rosalina Fernandes Gonçalves Lei ............................. 7.49

（經社會文化司司長於二零零五年五月二日批示確認）

二零零五年四月二十一日於衛生局

典試委員會：

主席：一等技術員 周淑儀

正選委員：二等技術輔導員 鄭懿安

候補委員：一等技術輔導員 梁少君

（是項刊登費用為 $1,224.00）

Além da entrega dos documentos referidos no respectivo pro-
grama do concurso e no caderno de encargos, deve ser apresen-
tado o documento comprovativo da caução provisória, no valor
de $ 140 000,00 (cento e quarenta mil patacas) prestada em nu-
merário ou cheque (em nome da DSFSM), ou por garantia
bancária. Caso a referida caução seja prestada em numerário ou
cheque, os concorrentes devem entregar a mesma à Tesouraria
do Departamento de Administração da Direcção dos Serviços
das Forças de Segurança de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Servi-
ços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos
Quartéis, Macau, às 10,30 horas, no dia 10 de Junho de 2005. Os
concorrentes ou seus representantes deverão estar presentes ao
acto público de abertura de propostas para os efeitos previstos
no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, e para esclarecer as
eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados no con-
curso.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos
4 de Maio de 2005.

O Director dos Serviços, substituto, Chan Peng Sam, super-
intendente.

(Custo desta publicação $ 1 762,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
condicionado e documental, para o preenchimento de seis va-
gas de técnico auxiliar principal, grau 3, 1.º escalão, do grupo de
pessoal técnico-profissional do quadro dos Serviços de Saúde,
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 46, II Série, de 17 de Novembro
de 2004:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chan Nam Ip .................................................................. 8,56

2.º Lau Sio Mui .................................................................... 8,27

3.º Chan Wai Kei ................................................................. 8,25

4.º Miguel Luís Castilho ..................................................... 8,19

5.º Rosalina Fernandes Gonçalves Lei ............................ 7,49

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de Maio de 2005).

Serviços de Saúde, aos 21 de Abril de 2005.

O Júri:

Presidente: Chao Sok I, técnica de 1.ª classe.

Vogal efectivo: Cheang I On, adjunto-técnico de 2.ª classe.

Vogal suplente: Leong Sio Kuan, adjunto-técnico de 1.ª classe.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)
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為履行有關給予個人及私立機構財政資助的八月二十六日第

54/GM/97號批示，衛生局現公佈二零零五年第一季度獲資助的名

單：

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto,
referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e a
instituições particulares, vêm os Serviços de Saúde publicar a
listagem dos apoios concedidos no 1.º trimestre de 2005:

受資助機構 核准日期 資助金額 用途

Entidade beneficiária Data de Montante Finalidade

autorização atribuído

同善堂 28/02/2005 $ 1,249,999.98 對同善堂屬下診所的第一季度資助。

Associação de Beneficência Tung Sin Tong Apoio financeiro às unidades de saúde dependentes da

Associação, relativo ao 1.º trimestre.

工人醫療所 23/02/2005 $ 570,000.00 第一季度資助。

Clínica dos Operários Apoio financeiro relativo ao 1.º trimestre.

澳門街坊會中醫診所 18/02/2005 $ 60,000.00 第一季度資助。

Clínica da Medicina Chinesa da Associação Apoio financeiro relativo ao 1.º trimestre.

dos Moradores de Macau

澳門健康雜誌出版社 同上 $ 12,000.00 出版《澳門健康》雜誌的第一季度資助。

Macau Health Bulletin Press Saúde de Macau Idem Apoio financeiro para a edição da revista «Saúde de

Macau», relativo ao 1.º trimestre.

澳門明愛 同上 $ 62,100.00 一名在澳門明愛屬下護老院提供醫療服務的醫生的第一

Caritas de Macau Idem 季度津貼。

Subsídio a um médico que presta assistência médica nos

asilos dependentes da Caritas de Macau, relativo ao 1.º

trimestre.

澳門仁慈堂 同上 $ 90,000.00 一名在澳門仁慈堂屬下護老院提供醫療服務的醫生的第

Santa Casa da Misericórdia de Macau Idem 一季度津貼。

Subsídio a um médico que presta assistência médica no

Lar de Nossa Senhora da Misericórdia, relativo ao 1.º

trimestre.

澳門歸僑總會 同上 $ 48,000.00 對該會屬下診所的第一季度資助。

Oversea Chinese Association Macau Idem Apoio financeiro à clínica afecta à associação, relativo

ao 1.º trimestre.

澳門退休退役及領取撫恤金人士協會 同上 $ 33,000.00 對該會的第一季度資助。

Associação dos Aposentados, Reformados e Idem Apoio financeiro relativo ao 1.º trimestre.

Pensionistas de Macau

澳門外科學會 17/02/2005 $ 25,000.00 資助該會 2005 年度活動。

Associação de Cirurgia de Macau Apoio financeiro para a realização das actividades do

ano 2005.

澳門果欄六街區坊眾互助會 25/01/2005 $ 5,000.00 資助該會舉辦醫療保健周之義診活動。

Associação de Mútuo Auxílio de Moradores Apoio financeiro para a realização das actividades de

de Seis Vias Públicas, abrangendo a Rua dos semana de proteger a saúde.

Faitiões de Macau

澳門物理治療師公會 25/01/2005 $ 8,300.00 資助該會舉辦物理治療課程。

Macau Physical Therapists Association Apoio financeiro para a realização do curso de fisiote-

rapia.

澳門中華新青年協會 15/03/2005 $ 20,000.00 資助該會舉辦校園活動。

Associação de Nova Juventude Chinesa de Apoio financeiro para a realização das actividades nas

Macau instalações escolares.
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二零零五年五月二日於衛生局

行政管理委員會主席 瞿國英

（是項刊登費用為 $2,679.00）

公 告

根據二零零五年四月十八日社會文化司司長之批示，現公佈

開考下列職位：

第一職階第三職等一等文員兩缺；

第一職階第三職等首席助理技術員一缺；

第一職階第二職等一等助理技術員一缺。

本次一般晉升開考以文件審閱及有限制方式進行。報考表應

自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登日緊接第一個辦公日起

計十天內遞交。本開考有效期於所述各職位被填補後終止。

有關考試之開考通告現已張貼於衛生局行政大樓一樓本局人

事處。

二零零五年四月二十九日於衛生局

局長 瞿國英

（是項刊登費用為 $1,087.00）

通 告

本局現進行第 15/P/2005 號公開招標—— “向澳門特別行政區

衛生局供應藥物及其他藥用產品”。有意投標者可從二零零五年

五月十一日起，於辦公日上午九時至下午一時或下午二時三十分

至五時三十分，前往位於仁伯爵綜合醫院地庫一（C1）之物資供

應暨管理處查詢有關投標詳情，並繳付所需費用，以取得本次招

標的招標方案和承投規則影印本或於本局網頁（www.ssm.gov.

mo）內免費下載。

受資助機構 核准日期 資助金額 用途

Entidade beneficiária Data de Montante Finalidade

autorização atribuído

澳門特殊奧運會 03/03/2005 $ 5,000.00 資助該會舉辦健康社區日。

Macau Special Olympics Apoio financeiro para a realização do dia da comunida-

de saudável.

Serviços de Saúde, aos 2 de Maio de 2005.

Pel’O Conselho Administrativo, Koi Kuok Ieng, presidente.

(Custo desta publicação $ 2 679,00)

Anúncio

Faz-se público que, de harmonia com o despacho de 18 de
Abril de 2005, do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos So-
ciais e Cultura, se encontram abertos os seguintes concursos:

Duas vagas de primeiro-oficial, grau 3, 1.º escalão;

Uma vaga de técnico auxiliar principal, grau 3, 1.º escalão; e

Uma vaga de técnico auxiliar de 1.ª classe, grau 2, 1.º escalão.

Trata-se de concursos comuns, documentais, de acesso,
condicionados, com dez dias de prazo para a apresentação de
candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publi-
cação do respectivo anúncio no Boletim Oficial, esgotando-se
com o preenchimento das vagas.

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos con-
cursos se encontram afixados na Divisão de Pessoal dos Servi-
ços de Saúde, sita no 1.º andar do Edifício de Administração dos
Serviços de Saúde.

Serviços de Saúde, aos 29 de Abril de 2005.

O Director dos Serviços, Koi Kuok Ieng.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Aviso

Faz-se público que se encontra aberto o Concurso Público
n.º 15/P/2005 para o fornecimento de medicamentos e outros
produtos farmacêuticos aos Serviços de Saúde da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, cujo programa do concurso e o
caderno de encargos se encontram à disposição dos interessa-
dos desde o dia 11 de Maio de 2005, todos os dias úteis, das 9,00
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovi-
sionamento e Economato, sita na cave 1 do Centro Hospitalar
Conde de S. Januário, onde serão prestados esclarecimentos re-
lativos ao concurso, estando os interessados sujeitos ao paga-
mento do custo das respectivas fotocópias ou ainda mediante a
transferência gratuita de ficheiros pela internet no website dos
S.S. (www.ssm.gov.mo).



3146 澳門特別行政區公報 ––––第二組 第 19期 –––– 2005年 5月 11日

As propostas serão entregues no Expediente Geral destes
Serviços, situado no r/c do Centro Hospitalar Conde de S. Ja-
nuário e o respectivo prazo de entrega das propostas termina às
17,30 horas do dia 11 de Julho de 2005.

O acto público deste concurso terá lugar em 12 de Julho de
2005, pelas 10,00 horas, na sala do «Auditório» do r/c do Edifí-
cio da Direcção destes Serviços.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $ 100 000,00 (cem mil patacas) a fa-
vor dos Serviços de Saúde da Região Administrativa Especial
de Macau, a prestar mediante depósito na Tesouraria destes Ser-
viços ou garantia bancária/seguro-caução.

Serviços de Saúde, aos 3 de Maio de 2005.

O Director dos Serviços, Koi Kuok Ieng.

(Custo desta publicação $ 1 458,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncios

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado aos funcionários da Direcção dos
Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), nos termos defini-
dos pelo Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública
de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezem-
bro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M,
de 28 de Dezembro, para o preenchimento de doze lugares de
primeiro-oficial, 1.º escalão, do grupo de pessoal administrativo
do quadro de pessoal desta Direcção dos Serviços.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso
se encontra afixado na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar,
e que o prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias,
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 25 de
Abril de 2005.

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 1 047,00)

Do concurso comum, de ingresso, de prestação de provas, para
o preenchimento de dois lugares de técnico superior de infor-
mática de 2.ª classe, 1.º escalão, do grupo de pessoal de infor-
mática do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Edu-
cação e Juventude (DSEJ), aberto por aviso publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8,
II Série, de 23 de Fevereiro de 2005.

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）衛生局文書科。遞

交投標書之截止時間為二零零五年七月十一日下午五時三十分。

開標將於二零零五年七月十二日上午十時在本局行政大樓地

下“大禮堂”舉行。

投標者需向本局司庫科繳交金額 $100,000.00（澳門幣壹拾萬

元正）之現金或抬頭人為“澳門特別行政區衛生局”之銀行擔保

或受益人為“澳門特別行政區衛生局”之保險擔保作為臨時擔

保。

特此公佈

二零零五年五月三日於衛生局

局長 瞿國英

（是項刊登費用為 $1,458.00）

教 育 暨 青 年 局

公 告

 茲通知，根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經

十二月二十八日第 62/98/M 號法令所修訂之《澳門公共行政工作

人員通則》的規定，現通過以文件審閱、有限制的方式，為教育

暨青年局公務員進行普通晉升開考，以填補本局人員編制內行政

人員組別第一職階一等文員十二缺。

再通知上述之開考通告已張貼在約翰四世大馬路 7-9 號一

樓，報考申請表應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日

緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零零五年四月二十五日於教育暨青年局

 局長 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $1,047.00）

教育暨青年局為填補人員編制內資訊人員組別第一職階二等

高級資訊技術員兩缺，經於二零零五年二月二十三日第八期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以考試方式進行普通入職開考的

開考通告。
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Nos termos do n.º 2 do artigo 58.º do Estatuto dos Trabalha-
dores da Administração Pública de Macau (ETAPM), aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a
nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de
Dezembro, a lista definitiva dos candidatos encontra-se afixada
na DSEJ, Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, bem como
no website desta Direcção de Serviços (www.dsej.gov.mo), a fim
de ser consultada.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 3 de Maio
de 2005.

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 881,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Anúncio

A Região Administrativa Especial de Macau, através da Di-
recção dos Serviços de Turismo, faz público que,  de acordo com
o despacho de 2 de Maio de 2005, do Ex.mo Senhor Secretário
para os Assuntos Sociais e Cultura, se encontra aberto o con-
curso público para adjudicação da empreitada por preço global
de demolição parcial, decoração interior e reparação parcial do
sistema de ar condicionado do Edifício Ritz, sito no Largo do
Senado, n.º 9, designada por «Centro de Estudos e Informações
Turísticas».

O processo do concurso, incluindo o programa do concurso, o
caderno de encargos e demais documentos complementares,
encontra-se patente na Direcção dos Serviços de Turismo, sita
em Macau, na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 335-341, Edi-
fício Hotline 12.º andar, onde correrá o processo de concurso.
Nos dias úteis e durante o horário normal de expediente pode
ser examinado o processo do concurso e levantadas cópias até
ao termo do prazo de apresentação das propostas, mediante o
pagamento de $ 635,00 (seiscentas e trinta e cinco patacas) por
exemplar.

Condições de admissão: podem concorrer as entidades inscri-
tas na Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e
Transportes, na modalidade de construção civil.

Preço base: não há.

Prazo máximo de execução: 150 dias.

Critérios de apreciação das propostas:

Preço ..................................................................................... 50%;

Materiais propostos ............................................................ 25%;

Experiência em obras semelhantes .................................. 15%;

Prazo de execução ............................................................... 10%.

Caução provisória: $ 100 000,00 (cem mil patacas), a prestar
mediante garantia bancária, seguro-caução ou depósito em
dinheiro, efectuado directamente na Direcção dos Serviços de

根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經十二月二

十八日第62/98/M號法令所修訂之《澳門公共行政工作人員通則》

第五十八條第二款的規定，投考人確定名單已張貼於約翰四世大

馬路 7 至 9 號一樓教育暨青年局，亦已上載到本局網址（www.

dsej.gov.mo），以供參閱。

二零零五年五月三日於教育暨青年局

局長 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $881.00）

旅 遊 局

公 告

澳門特別行政區政府旅遊局公佈，根據社會文化司司長於二

零零五年五月二日作出的批示，議事亭前地9 號利斯大廈局部拆

卸，內部裝修及冷氣系統局部維修工程名為“ 會議展覽研究及資

料中心”現以總額承擔方式作公開招標。

有關招標卷宗，包括招標方案、承攬規則及相關補充文件，

存於澳門宋玉生廣場 335-341 號獲多利中心 12 樓澳門旅遊局。有

意者可於辦公時間內及交標日期前到上址查閱及取得有關招標卷

宗副本，每份為澳門幣陸佰拾伍圓。

接納條件：投承人需有土地工務運輸局之基建註冊登記。

基本金額：沒有。

施工最大限期：一百五十日。

評核標準：

價錢 ......................................................................................  50%；

所提供之材料 ...................................................................... 25%；

同類型之施工經驗 .............................................................. 15%；

施工期 .................................................................................. 10% 。

臨時擔保金額為澳門幣 100,000.00（拾萬圓正），以現金存
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Turismo (Divisão  Administrativa e Financeira), ou no Banco
Nacional Ultramarino através de depósito à ordem da Direcção
dos Serviços de Turismo.

Caução definitiva: 5% do preço total de adjudicação.

Sessão de esclarecimento: os interessados podem assistir à
sessão de esclarecimento deste concurso público que terá lugar
às 10,00 horas do dia 18 de Maio de 2005, no Auditório da Di-
recção dos Serviços de Turismo, na Alameda Dr. Carlos
D’Assumpção, 335-341, Edifício Hotline, 14.º andar.

Local, dia e hora limite de apresentação de propostas: Direc-
ção dos Serviços de Turismo, sita em Macau, na Alameda Dr.
Carlos D’Assumpção, 335-341, Edifício Hotline, 12.º andar, até
às 17,00 horas do dia 31 de Maio de 2005, devendo ser redigidas
numa das línguas oficiais da RAEM ou em inglês.

Local, dia e hora do acto público do concurso: Direcção dos
Serviços de Turismo, sita em Macau, na Alameda Dr. Carlos
D’Assumpção, 335-341, Edifício Hotline, 14.º andar, pelas 10,00
horas do dia 1 de Junho de 2005.

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

Prazo de validade das propostas: as propostas apresentadas
pelos concorrentes serão válidas até 90 dias a contar da data de
encerramento do acto público do concurso.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 11 de Maio de 2005.

O Director dos Serviços, João Manuel Costa Antunes.

(Custo desta publicação $ 2 995,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncio

Concurso público para arrematação da empreitada

do Centro para Desalojados

1. Entidade que põe a obra a concurso: Instituto de Acção
Social.

2. Modalidade de concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Rua do Asilo, n.º 38.

4. Objecto da empreitada: construção do Centro para Desa-
lojados no local de execução da obra.

5. Prazo máximo de execução: 270 dias.

入、銀行擔保或保險擔保之方式繳交，可直接交予旅遊局（行政

暨財政處）或透過大西洋銀行存款至旅遊局之帳戶中。

確定擔保金額相當於批給總價百分之五。

講解會：有意者可於二零零五年五月十八日上午十時在宋玉

生廣場 335-341 號獲多利大廈 14 樓旅遊局會議廳參加為是次公開

招標舉行之講解會。

提交建議書之地點、日期及時限：於二零零五年五月三十一

日下午五時前，遞交至澳門宋玉生廣場 335-341 號獲多利中心 12

樓澳門旅遊局，必需使用澳門特別行政區政府官方其中一種語言

或英語。

開標地點、日期及時間：於二零零五年六月一日上午十時，

於澳門宋玉生廣場 335-341 號獲多利中心 14 樓澳門旅遊局。

開標時，投標人或其代表應出席，以便根據十一月八日第74/

99/M號法令第八十條的規定，解釋標書文件內可能出現之疑問。

標書之有效日期：標書有效日期為九十日，自開標結束之日

起計。

二零零五年五月十一日於旅遊局

局長 安棟樑

（是項刊登費用為 $2,995.00）

社 會 工 作 局

公 告

露宿者中心興建承包工程公開招標競投

1. 招標實體：社會工作局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：收容所街 38 號。

4. 承攬工程目的：在施工地點興建露宿者中心。

5. 最長施工期：270 日。
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6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de noventa dias, a contar da data do acto público do
concurso, prorrogável nos termos previstos no programa do
concurso.

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

8. Caução provisória: $ 200 000,00 (duzentas mil patacas), a
prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou
seguro de caução aprovado nos termos legais.

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das
importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do contrato,
em reforço da caução definitiva prestada).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: inscrição na DSSOPT na modali-
dade de execução de obras.

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

Local: Secção de Recursos Humanos, sita na Estrada do Ce-
mitério, n.º 6, r/c, Macau.

Dia e hora limite: dia 1 de Junho de 2005 (quarta-feira), às 13,00
horas.

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: Avenida do Conselheiro Borja, n.º 56, 1.º andar, Sala
de Reunião do Centro de Sinistrados da Ilha Verde, Macau.

Dia e hora: dia 2 de Junho de 2005 (quinta-feira), às 10,00 horas.

Os concorrentes ou seus representantes devem estar presen-
tes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos pre-
vistos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para esclare-
cer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados
no concurso.

14. Local, data e horas para exame do processo e obtenção da
cópia:

Local: Secção de Recursos Humanos, sita na Estrada do Cemi-
tério, n.º 6, r/c, Macau.

Data: desde a data de publicação do presente anúncio até às
13,00 horas da data final para a apresentação de propostas para
o concurso.

Horas: durante as horas de expediente.

Na Secção de Recursos Humanos deste Instituto poderão ser
solicitadas cópias do processo de concurso ao preço de $ 3 000,00
(três mil patacas), por exemplar.

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

— Preço razoável: 50%;

— Prazo de execução razoável: 10%;

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。

8. 臨時擔保：$ 200,000.00（澳門幣貳拾萬元整），以現金存

款、以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：在土地工務運輸局內有施工註冊者。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門西墳馬路六號地下，人力資源科。

截止日期及時間：二零零五年六月一日（星期三）十三時正。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門青洲大馬路 56 號災民中心一樓會議室。

日期及時間：二零零五年六月二日（星期四）上午十時正。

為了第 74/99/M 號法令第八十條款所預見的效力，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. 查閱案卷及取得案卷副本之地點及時間：

地點：澳門西墳馬路六號地下，人力資源科。

日期：自本公告公布日起至公開招標截標日期及時間止。

時間：辦公時間內。

於本局人力資源科可取得公開招標案卷副本，費用每份為

$ 3,000.00（澳門幣仟元整）。

15. 評標標準及其所佔之比重：

—— 合理造價：50%；

—— 合理工期：10%；
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— Material: 15%;

— Plano de trabalhos: 10%;

— Experiência em obras semelhantes: 15%.

16. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes devem comparecer na Secção de Recursos
Humanos, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, a partir de 9,00
horas do dia 19 de Maio de 2005 (inclusive) e até às 13,00 horas
do dia 1 de Junho do ano corrente, para tomar conhecimento de
eventuais esclarecimentos adicionais.

Instituto de Acção Social, aos 11 de Maio de 2005.

O Presidente do Instituto, Ip Peng Kin.

(Custo desta publicação $ 3 393,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 4.º andar da
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, a
lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, do-
cumental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de
topógrafo principal, 1.º escalão, da carreira de topógrafo do qua-
dro de pessoal desta Direcção de Serviços, aberto por anúncio
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 13, II Série, de 30 de Março de 2005, nos ter-
mos do disposto no n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Traba-
lhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova redac-
ção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro.

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 5 do artigo 57.º da supracitada legislação.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes,
aos 29 de Abril de 2005.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

CAPITANIA DOS PORTOS

Anúncios

Do concurso comum, de ingresso, de prestação de provas, para
o preenchimento de uma vaga de técnico superior de 2.ª classe,
1.º escalão, do grupo de pessoal técnico superior do quadro de
pessoal da Capitania dos Portos, na área de tradução de chinês-

—— 材料：15%；

—— 施工計劃：10%；

—— 同類型之施工經驗：15% 。

16. 附加的說明文件：由二零零五年五月十九日九時至六月一

日十三時止，投標者應前往澳門西墳馬路六號地下人力資源科，

以了解是否有附加之說明文件。

二零零五年五月十一日於社會工作局

局長 葉炳權

（是項刊登費用為 $3,393.00）

土 地 工 務 運 輸 局

公   告

根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經十二月二

十八日第62/98/M號法令修訂之《澳門公共行政工作人員通則》第

五十七條第三款的規定，現公佈為填補土地工務運輸局人員編制

地形測量員職程第一職階首席地形測量員一缺，經於二零零五年

三月三十日第十三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，有關

以審查文件及有限制的方式進行一般晉升開考的公告，准考人臨

時名單正張貼於本局四樓行政暨財政廳。

按照上述法例第五十七條第五款的規定，該名單被視為確定

名單。

二零零五年四月二十九日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $1,087.00）

港 務 局

公 告

港務局為填補人員編制內高級技術員組別中英翻譯範疇的第

一職階二等高級技術員一缺，經於二零零五年三月三十日第十三
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-inglês, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 13, II Série, de 30 de
Março de 2005.

Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalha-
dores da Administração Pública de Macau (ETAPM), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro,
a lista provisória dos candidatos encontra-se afixada no Depar-
tamento de Administração e Gestão/Divisão Administrativa/
/Secção de Pessoal da Capitania dos Portos, sita na Rampa da
Barra, Quartel dos Mouros, bem como no website desta Capita-
nia (www.marine.gov.mo), a fim de ser consultada.

Capitania dos Portos, aos 28 de Abril de 2005.

A Directora, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Torna-se público que se acham abertos os concursos comuns,
de acesso, documentais, condicionados aos funcionários desta
Capitania, nos termos definidos no Estatuto dos Trabalhadores
da Administração Pública de Macau (ETAPM), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, para o preen-
chimento dos seguintes lugares do quadro de pessoal da Capita-
nia dos Portos:

Dois lugares de controlador de tráfego marítimo principal, 1.º
escalão; e

Um lugar de hidrógrafo especialista, 1.º escalão.

Os avisos de abertura dos referidos concursos encontram-se
afixados no Departamento de Administração e Gestão/Divisão
Administrativa/Secção de Pessoal da Capitania dos Portos, sita
na Rampa da Barra, Quartel dos Mouros, sendo o prazo para a
apresentação de candidaturas de dez dias, a contar do primeiro
dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Capitania dos Portos, aos 2 de Maio de 2005.

A Directora, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 047,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, apenas para os funcionários da Di-
recção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, para o preen-
chimento de um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão,

期《澳門特別行政區公報》第二組內刊登以考試方式進行普通入

職開考的通告。

根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經十二月二

十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第

五十七條第三款規定，投考人臨時名單已張貼於媽閣斜坡港務局

（水師廠）行政暨管理廳 / 行政處 / 人事科，亦已上載到本局網址

（www.marine.gov.mo），以供參閱。

二零零五年四月二十八日於港務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,018.00）

現根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准並經十二月二

十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》規

定，通過審查文件方式為本局之公務員進行限制性普通晉升開

考，以填補港務局人員編制內下列空缺：

第一職階首席海上交通控制員兩缺；及

第一職階特級水文員一缺。

有關上述開考之通告已張貼於媽閣斜坡港務局（水師廠）行

政暨管理廳/行政處/人事科，報考申請應自本公告刊登於《澳門

特別行政區公報》之日緊接第一個辦公日起計十天內遞交。

二零零五年五月二日於港務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,047.00）

地 球 物 理 暨 氣 象 局

名 單

地球物理暨氣象局為填補人員編制內高級技術員職程之第一

職階顧問高級技術員一缺，經於二零零五年三月十六日第十一期

《澳門特別行政區公報》第二組公布以只為地球物理暨氣象局人員
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da carreira de técnico superior do quadro de pessoal da Direc-
ção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aberto por anún-
cio do aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 16 de Março de
2005:

Candidato aprovado:                                                       valores

Au Siu Mui ............................................................................. 8,3

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, o candidato
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias
úteis, contados da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 29 de Abril de 2005).

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 3 de
Maio de 2005.

O Júri:

Presidente: António Viseu.

Vogais: Vong Va Sam; e

Chan Hong Kit.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar
de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de técnico do qua-
dro de pessoal da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geo-
físicos, aberto por aviso, cujo anúncio foi publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 11, II
Série, de 16 de Março de 2005:

Candidato aprovado:                                                       valores

Mak Peng Kin ........................................................................ 8,0

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, o candidato
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias
úteis, contados da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 29 de Abril de 2005).

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 3 de
Maio de 2005.

O Júri:

Presidente: Vong Va Sam.

Vogais: Lam Hak Keng; e

Tam Kin Seng.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

而設的文件審閱、有限制的方式進行一般晉升開考的招考公告。

現公布應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

區少玫 ........................................................................................... 8.3

按照十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經十二月二

十八日第62/98/M號法令修改的《澳門公共行政工作人員通則》第

六十八條的規定，應考人可自本名單公布之日起計十個工作天內

向核准招考的實體提起訴願。

（經二零零五年四月二十九日運輸工務司司長的批示確認)

二零零五年五月三日於地球物理暨氣象局

典試委員會：

主席：冼保生

委員：黃華森

   陳鴻傑

（是項刊登費用為 $1,498.00）

地球物理暨氣象局為填補人員編制內技術員職程之第一職階

特級技術員一缺，以文件審閱及有限制的方式進行普通晉升開

考，其開考公告已公佈於二零零五年三月十六日第十一期《澳門

特別行政區公報》第二組內。現公布應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

麥炳堅 ........................................................................................... 8.0

按照十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准並經十二月二十

八日第 62/98/M 號法令修改的《澳門公共行政工作人員通則》第

六十八條的規定，應考人可自本名單公佈之日起計十個工作天內

向核准招考的實體提起訴願。

（經二零零五年四月二十九日運輸工務司司長的批示確認）

二零零五年五月三日於地球物理暨氣象局

典試委員會：

主席：黃華森

委員：林克勁

譚建成

（是項刊登費用為 $1,155.00）
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Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de dois luga-
res de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de
adjunto-técnico do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços
Meteorológicos e Geofísicos, aberto por aviso, cujo anúncio foi
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 11, II Série, de 16 de Março de 2005:

Candidatos aprovados:                                                    valores

1.º Lam Chi Hong ................................................................. 7,9

2.º Vong Chon Kuan ............................................................. 7,8

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, os candidatos
podem interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias
úteis, contados da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 29 de Abril de 2005).

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 3 de
Maio de 2005.

O Júri:

Presidente: Vong Va Sam.

Vogais: Lam Hak Keng; e

Tam Kin Seng.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de três luga-
res de meteorologista operacional de 1.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de meteorologista operacional do quadro de pessoal da
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aberto por
anúncio do aviso publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 16 de Março de
2005:

Candidatos aprovados:                                                    valores

1.º Lai Un Man ...................................................................... 8,7

2.º Kuok Chong Tat .............................................................. 8,6

3.º Vong Kai Vai ................................................................... 8,5

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, os candida-
tos podem interpor recurso da presente lista, no prazo de dez
dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 29 de Abril de 2005).

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 3 de
Maio de 2005.

地球物理暨氣象局為填補人員編制內技術輔導員職程之第一

職階特級技術輔導員兩缺，以文件審閱及有限制的方式進行普通

晉升開考，其開考公告已公佈於二零零五年三月十六日第十一期

《澳門特別行政區公報》第二組內。現公布應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 林志雄...................................................................................... 7.9

2.º 黃俊鈞...................................................................................... 7.8

按照十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經十二月二

十八日第62/98/M號法令修改的《澳門公共行政工作人員通則》第

六十八條的規定，應考人可自本名單公布之日起計十個工作天內

向核准招考的實體提起訴願。

（經二零零五年四月二十九日運輸工務司司長的批示確認)

二零零五年五月三日於地球物理暨氣象局

典試委員會：

主席：黃華森

委員：林克勁

   譚建成

（是項刊登費用為 $1,155.00）

地球物理暨氣象局為填補人員編制內氣象技術員職程之第一

職階一等氣象技術員三缺，經於二零零五年三月十六日第十一期

《澳門特別行政區公報》第二組公布以文件審閱、有限制的方式進

行普通晉升開考的招考公告。現公布應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 黎婉文...................................................................................... 8.7

2.º 郭忠達...................................................................................... 8.6

3.º 黃繼偉...................................................................................... 8.5

按照十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准並經十二月二十

八日第 62/98/M 號法令修改的《澳門公共行政工作人員通則》第

六十八條的規定，應考人可自本名單公布之日起計十個工作天內

提出上訴。

（經二零零五年四月二十九日運輸工務司司長的批示確認)

二零零五年五月三日於地球物理暨氣象局
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O Júri:

Presidente: Leong Ka Cheng.

Vogais: Sin Vun Meng; e

Lai Chi Hou.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de dois luga-
res de técnico superior principal, 1.º escalão, do quadro de pes-
soal do Instituto de Habitação, aberto por anúncio publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 10, II Série, de 9 de Março de 2005:

Candidatos aprovados:                                                    valores

1.º Maria Manuela Rosário Gonçalves ............................ 7,33

2.º Wong Tan Tong ............................................................. 7,23

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, vigente, os candidatos podem
interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis,
contados da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 29 de Abril de 2005).

Instituto de Habitação, aos 25 de Abril de 2005.

O Júri:

Presidente: Chan Tak Kwong, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Iu Va San, técnico superior principal; e

Mio Chan Seng, técnico superior principal.

(Custo desta publicação $ 1 184,00)

Classificativa do único candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, do quadro de pes-
soal do Instituto de Habitação, aberto por anúncio publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 10, II Série, de 9 de Março de 2005:

Candidato aprovado:                                                       valores

Chu Im Heng ....................................................................... 7,03

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, o candidato pode interpor
recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da
data da sua publicação.

典試委員會：

主席：梁嘉靜

委員：冼桓明

   黎志豪

（是項刊登費用為 $1,390.00）

房 屋 局

名 單

房屋局為填補人員編制第一職階首席高級技術員二缺，經於

二零零五年三月九日第十期《澳門特別行政區公報》第二組內公

布以文件審閱、有限制方式進行一般晉升開考的公告。現公布投

考人評核成績如下：

合格投考人： 分

1.º Maria Manuela Rosário Gonçalves ............................. 7.33

2.º 黃丹東 .................................................................................... 7.23

 根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規

定，投考人可自本名單公布日起計十個工作日內提起上訴。

（於二零零五年四月二十九日經運輸工務司司長之批示確認）

二零零五年四月二十五日於房屋局

典試委員會：

主席：處長 陳德光

正選委員：首席高級技術員 余華燊

首席高級技術員 繆燦成

（是項刊登費用為 $1,184.00）

房屋局為填補人員編制第一職階一等高級技術員一缺，經於

二零零五年三月九日第十期《澳門特別行政區公報》第二組內公

布以文件審閱、有限制方式進行一般晉升開考的公告。現公布唯

一投考人評核成績如下：

合格投考人： 分

朱艷馨 ......................................................................................... 7.03

根據《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規定，投

考人可自本名單公布日起計十個工作日內提起上訴。



N.º 19 — 11-5-2005 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3155

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

Transportes e Obras Públicas, de 29 de Abril de 2005).

Instituto de Habitação, aos 25 de Abril de 2005.

O Júri:

Presidente: Cheong Tong In, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Lau I Leng, técnica superior principal; e

Kong Chi Kin, técnico superior principal.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de seis luga-
res de técnico auxiliar principal, 1.º escalão, do quadro de pes-
soal do Instituto de Habitação, aberto por anúncio publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 10, II Série, de 9 de Março de 2005:

Candidatos aprovados:                                                    valores

1.º Chio Iok Ha .................................................................... 7,73

2.º Leong Choi Man ............................................................ 7,64

3.º Eduardo Leong da Silva Fazenda ............................... 7,63

4.º Lei Ka Yan ..................................................................... 7,57

5.º Lam Wai Man ................................................................ 7,56

6.º Tam Sio Chong .............................................................. 7,16

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, vigente, os candidatos podem
interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis,
contados da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 29 de Abril de 2005).

Instituto de Habitação, aos 25 de Abril de 2005.

O Júri:

Presidente: Chio Loi Peng, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Iu Va San, técnico superior principal; e

Kong Chi Kin, técnico superior principal.

(Custo desta publicação $ 1 321,00)

（於二零零五年四月二十九日經運輸工務司司長之批示確認）

二零零五年四月二十五日於房屋局

典試委員會：

主席：處長 張東遠

正選委員：首席高級技術員 劉綺玲

首席高級技術員 鄺志堅

（是項刊登費用為 $1,087.00）

房屋局為填補人員編制第一職階首席助理技術員六缺，經於

二零零五年三月九日第十期《澳門特別行政區公報》第二組內公

布以文件審閱、有限制方式進行一般晉升開考的公告。現公布投

考人評核成績如下：

合格投考人： 分

1.º 趙玉霞.................................................................................... 7.73

2.º 梁翠雯.................................................................................... 7.64

3.º Eduardo Leong da Silva Fazenda ................................ 7.63

4.º 李嘉恩.................................................................................... 7.57

5.º 林惠雯.................................................................................... 7.56

6.º 譚笑中.................................................................................... 7.16

 根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規

定，投考人可自本名單公布日起計十個工作日內提起上訴。

（於二零零五年四月二十九日經運輸工務司司長之批示確認）

二零零五年四月二十五日於房屋局

典試委員會：

主席：處長 趙旅平

正選委員：首席高級技術員 余華燊

首席高級技術員 鄺志堅

（是項刊登費用為 $1,321.00）


