
14882 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 50 期 —— 2012 年 12 月 12 日

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

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administra-
ção e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edi-
fício Administração Pública, 26.º andar, e publicado na internet 
dos SAFP, o aviso referente à abertura do concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores dos SAFP, 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
para o preenchimento de três lugares de intérprete-tradutor 
chefe, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor do quadro 
de pessoal dos SAFP, com dez dias de prazo para a apresenta-
ção de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao 
da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 28 de Novembro de 2012.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada na Divisão Adminis-
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Ad-
ministração Pública, 26.º andar, a lista provisória do candidato 
ao concurso comum, de acesso, condicionado, documental, para 
o preenchimento de um lugar de técnico superior principal, 1.º 
escalão, área de informática, da carreira de técnico superior, 
provido em regime de contrato além do quadro de pessoal desta 
Direcção de Serviços, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 45, II 
Série, de 7 de Novembro de 2012.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 30 de Novembro de 2012.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 920,00)

行  政  公  職  局

公 告

為填補行政公職局人員編制內翻譯員職程第一職階主任翻

譯員三缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規

定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，有關開考通

告正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

公職局之行政及財政處內，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。

二零一二年十一月二十八日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $1,057.00）

為填補經由本局以編制外合同任用的的高級技術員職程第

一職階首席高級技術員（資訊範疇）一缺，經二零一二年十一

月七日第四十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限

制及審查文件方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三

款的規定公佈，投考人臨時名單已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公職局之行政及財政處以供查

閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一二年十一月三十日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $920.00）
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為填補經由本局以編制外合同任用的技術員職程第一職階

一等技術員兩缺，經二零一二年十一月二十一日第四十七期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式

進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，

投考人臨時名單已張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓

二十六樓行政公職局之行政及財政處以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一二年十二月四日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $852.00）

法 務 局

公  告

法務局為填補以下空缺，經二零一二年十一月十四日第

四十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有

限制的方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法

規第十八條第三款的規定公布，准考人臨時名單已張貼在水坑

尾街162號公共行政大樓十九樓法務局內，並於法務局網頁內

公布：

I. 散位合同人員空缺： 

第一職階首席行政技術助理員一缺。

II. 編制外合同人員空缺： 

公眾接待範疇第一職階一等技術輔導員五缺；

行政財政範疇第一職階首席技術輔導員兩缺；

輔導/監管範疇第一職階特級技術輔導員兩缺；

第一職階特級技術輔導員一缺。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單

視為確定名單。

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão Administra-
tiva e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Admi-
nistração Pública, 26.º andar, a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, condicionado, documental, para o 
preenchimento de dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º esca-
lão, da carreira de técnico, providos em regime de contrato além 
do quadro do pessoal desta Direcção de Serviços, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 47, II Série, de 21 de Novembro de 2012.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 4 de Dezembro de 2012.

O Director dos Serviços, José Chu. 

(Custo desta publicação $ 852,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 se encontram afi-
xadas na Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), 
sita no 19.º andar do Edifício Administração Pública, Rua 
do Campo, n.º 162, e publicadas na internet da DSAJ, as listas 
provisórias dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, 
documentais, condicionados aos trabalhadores da DSAJ, para 
o preenchimento dos seguintes lugares da DSAJ, cujo anúncio 
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 46, II Série, de 14 de No-
vembro de 2012: 

I. Lugar do trabalhador contratado por assalariamento:

Um lugar de assistente técnico administrativo principal, 1.º 
escalão.

II. Lugares dos trabalhadores contratados além do quadro:

Cinco lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
área de atendimento público;

Dois lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da área 
administrativa e financeira; 

Dois lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da 
área de monitor/vigilante; e

Um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão.

As listas provisórias acima referidas são consideradas defini-
tivas, nos termos do n.º 5 do artigo 18. º do supracitado diploma 
legal.
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二零一二年十一月三十日於法務局

局長 張永春

（是項刊登費用為 $1,605.00）

身 份 證 明 局

公 告

為填補經由身份證明局以編制外合同任用的技術輔導員職

程第一職階一等技術輔導員二缺，經於二零一二年十一月七日

第四十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審

查文件方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規

定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門南灣大馬路762-804號中

華廣場二十字樓身份證明局之行政暨財政處內，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一二年十一月二十九日於身份證明局

局長 黎英杰

（是項刊登費用為 $989.00）

為填補身份證明局人員編制高級技術員職程第一職階顧問

高級技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制

度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，有

關開考通告正張貼在澳門南灣大馬路762-804號中華廣場二十字

樓身份證明局之行政暨財政處，並於本局網頁及行政公職局網

頁內公布，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遞交。

二零一二年十二月五日於身份證明局

局長 黎英杰

（是項刊登費用為 $881.00）

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 30 de No-
vembro de 2012.

O Director dos Serviços, Cheong Weng Chon.

(Custo desta publicação $ 1 605,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011(Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada e pode ser consultada, 
na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Ser-
viços de Identificação (DSI), sita na Avenida da Praia Grande, 
n.os 762-804, Edifício China Plaza, 20.º andar, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de dois lugares de adjunto-
-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, 
providos em regime de contrato além do quadro de pessoal da 
DSI, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 45, 
II Série, de 7 de Novembro de 2012.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 29 de Novembro 
de 2012.

O Director dos Serviços, Lai Ieng Kit.

(Custo desta publicação $ 989,00)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Identi-
ficação (DSI), sita na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, 
Edifício China Plaza, 20.º andar, e publicado na internet da DSI 
e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, do-
cumental, condicionado aos trabalhadores da DSI, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalha-
dores dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o preen-
chimento de um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior do quadro de pessoal da Direc-
ção dos Serviços de Identificação (DSI), 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.

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 5 de Dezembro de 
2012.

O Direcção dos Serviços, Lai Ieng Kit.

(Custo desta publicação $ 881,00)
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為填補經由身份證明局以編制外合同任用的技術員職程

第一職階一等技術員三缺，經二零一二年十一月二十一日第

四十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查

文件方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定

公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門南灣大馬路762-804號中華

廣場二十字樓身份證明局之行政暨財政處內，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一二年十二月五日於身份證明局

局長 黎英杰

（是項刊登費用為 $881.00）

為填補經由身份證明局以編制外合同任用的技術輔導員職

程第一職階首席技術輔導員二缺，經二零一二年十一月二十一

日第四十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及

審查文件方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的

規定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門南灣大馬路762-804號

中華廣場二十字樓身份證明局之行政暨財政處內，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一二年十二月五日於身份證明局

局長 黎英杰

（是項刊登費用為 $881.00）

民 政 總 署

名 單

本署透過二零一二年九月十九日第三十八期第二組《澳門

特別行政區公報》刊登招考公告，以審查文件方式進行限制性

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada e pode ser con-
sultada, na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção 
dos Serviços de Identificação (DSI), sita na Avenida da Praia 
Grande, n.os 762-804, Edifício China Plaza, 20.º andar, a lista 
provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, do-
cumental, condicionado, para o preenchimento de três lugares 
de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, pro-
vidos em regime de contrato além do quadro do pessoal da 
Direcção dos Serviços de Identificação, cujo anúncio do aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 21 de Novem-
bro de 2012.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 5 de Dezembro de 
2012.

O Director dos Serviços, Lai Ieng Kit.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada e pode ser con-
sultada, na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção 
dos Serviços de Identificação (DSI), sita na Avenida da Praia 
Grande, n.os 762-804, Edifício China Plaza, 20.º andar, a lista 
provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, do-
cumental, condicionado, para o preenchimento de dois lugares 
de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-
-técnico, providos em regime de contrato além do quadro do 
pessoal da Direcção dos Serviços de Identificação, cujo anúncio 
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 21 de No-
vembro de 2012.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 5 de Dezembro de 
2012.

O Director dos Serviços, Lai Ieng Kit.

(Custo desta publicação $ 881,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Listas

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, do-
cumental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de um 
lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de téc-
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普通晉級開考，為填補民政總署以編制外合同任用的高級技術

員職程第一職階顧問高級技術員壹缺，現公佈准考人評核成績

如下：

合格准考人： 分

陳,芷頴 ...........................................................................86.25 

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，上述准考人可於本名單公佈日起計

十個工作天內提出上訴。

（經二零一二年十一月三十日管理委員會會議確認）

二零一二年十月三十日於民政總署

典試委員會：

主席：人力資源處處長 張達明

正選委員：食物衛生檢驗處顧問高級技術員 陳玉坤

     能源業發展辦公室顧問高級技術員 余玉玲

（是項刊登費用為 $1,429.00）

本署透過二零一二年九月十二日第三十七期第二組《澳門

特別行政區公報》刊登招考公告，以審查文件方式進行限制性

普通晉級開考，為填補民政總署以編制外合同任用的高級技術

員職程第一職階顧問高級技術員壹缺，現公佈准考人評核成績

如下：

合格准考人： 分

何, 朝達 ............................................................................86.13

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，上述准考人可於本名單公佈日起計

十個工作天內提出上訴。

（經二零一二年十一月三十日管理委員會會議確認）

二零一二年十一月一日於民政總署

典試委員會：

主席：人力資源處處長 張達明

nico superior, provido em regime de contrato além do quadro 
do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 38, II Série, de 19 de Setembro de 2012:

Candidato aprovado: valores

Chan, Tsz Wing ....................................................................86,25

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», o candidato 
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada na sessão do Conselho de Administração, de 30 de 

Novembro de 2012).

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 30 de 
Outubro de 2012.

O Júri:

Presidente: Cheong Tat Meng, chefe da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos.

Vogais efectivos: Chan Iok Kuan, técnico superior assessor da 
Divisão de Inspecção e Higiene Alimentar; e

Iu Iok Leng, técnica superior assessora do Gabinete para o 
Desenvolvimento do Sector Energético.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, do-
cumental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de um 
lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico superior, provido em regime de contrato além do quadro 
do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 37, II Série, de 12 de Setembro de 2012:

Candidato aprovado: valores

Ho, Chio Tat .........................................................................86,13 

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», o candidato 
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, contado da data da sua publicação.

(Homologada na sessão do Conselho de Administração, de 30 de 

Novembro de 2012).

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, 1 de Novem-
bro de 2012.

O Júri:

Presidente: Cheong Tat Meng, chefe da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos.
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正選委員：社會工作局顧問高級技術員 梁炳鈞

候補委員：人力資源處顧問高級技術員 甘美慧

（是項刊登費用為 $1,292.00）

本署透過二零一二年九月十九日第三十八期第二組《澳門

特別行政區公報》刊登招考公告，以審查文件方式進行限制性

普通晉級開考，為填補民政總署以編制外合同任用的技術輔導

員職程第一職階特級技術輔導員壹缺，現公佈准考人評核成績

如下：

合格准考人： 分

歐,永萌 ...........................................................................87.50 

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，上述准考人可於本名單公佈日起計

十個工作天內提出上訴。

（經二零一二年十一月三十日管理委員會會議確認）

二零一二年十一月九日於民政總署

典試委員會：

主席：人力資源處處長 張達明

正選委員：化驗所顧問高級技術員 陳恩海

候補委員：財政局二等高級技術員 黃泳儀

（是項刊登費用為 $1,263.00）

公 告

為填補民政總署以編制外合同任用的下列空缺，經二零一

二年十一月七日第四十五期第二組《澳門特別行政區公報》刊

登招考公告，以審查文件方式進行限制性普通晉級開考；現根

據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

第十八條第三款的規定，投考人臨時名單張貼於本署位於澳

門東方斜巷十四號東方中心M字樓行政輔助部的佈告欄以供查

閱。

Vogal efectivo: Leong Peng Kuan, técnico superior assessor do 
Instituto de Acção Social.

Vogal suplente: Kum Mei Wai Aleda, técnica superior assesso-
ra da Divisão de Gestão de Recursos Humanos.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, do-
cumental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de um 
lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico, provido em regime de contrato além do quadro 
do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 38, II Série, de 19 de Setembro de 2012:

Candidato aprovado: valores

Ao, Weng Mang ................................................................... 87,50

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», o candidato 
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada na sessão do Conselho de Administração, de 30 de 

Novembro de 2012).

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 9 de No-
vembro de 2012.

O Júri:

Presidente: Cheong Tat Meng, chefe da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos.

Vogal efectiva: Chan Ian Hoi, técnica superior assessora do 
Laboratório.

Vogal suplente: Wong Weng I, técnica superior de 2.ª classe da 
Direcção dos Serviços de Finanças.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontram afixadas, nos Serviços de 
Apoio Administrativo do Instituto para os Assuntos Cívicos e 
Municipais, sitos na Calçada do Tronco Velho n.º 14, Edifício 
Centro Oriental, «M», Macau, as listas provisórias dos candi-
datos admitidos aos concursos comuns, documentais, de acesso, 
condicionados, para o preenchimento dos seguintes lugares, 
providos em regime de contrato além do quadro do Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais, abertos por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 45, II Série, de 7 de Novembro de 2012:
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第一職階特級行政技術助理員壹缺；

第一職階特級技術員壹缺。

根據上述行政法規第十八條第五款之規定，該等名單視作

確定名單。

二零一二年十一月二十八日於民政總署

管理委員會主席 譚偉文

（是項刊登費用為 $1,194.00）

經 濟 局

通 告

按照經濟財政司司長於二零一二年六月二十七日及十一月

十六日之批示，並根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》

及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

的規定，現通過以考核方式進行普通對外入職開考，以散位合

同方式招聘輕型車輛司機職程第一職階輕型車輛司機二缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本

通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起

計二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

3）具備小學畢業學歷；

4）持有輕型汽車駕駛執照，且具有三年駕駛輕型汽車的工

作經驗。

Um lugar de assistente técnico administrativo especialista, 1.º 
escalão; e

Um lugar de técnico especialista, 1.º escalão.

As presentes listas são consideradas definitivas, ao abrigo do 
n.º 5 do artigo 18.º do mesmo regulamento administrativo.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 28 de 
Novembro de 2012.

O Presidente do Conselho de Administração, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Avisos

Faz-se público que, por despachos do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Economia e Finanças, de 27 de Junho e de 16 de Novem-
bro de 2012, e nos termos da Lei n.º 14/2009 «Regime das carrei-
ras dos trabalhadores dos serviços públicos» e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, para o preenchimento de dois lugares de moto-
rista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de motorista de ligeiros, 
em regime de contrato de assalariamento, da Direcção dos Ser-
viços de Economia (DSE):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação de 
candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publi-
cação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau.

O concurso é valido por um ano, a contar da data da publica-
ção da lista classificativa final.

 2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 
seguintes condições:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de fun-
ções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º 
do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, em vigor;

3) Possuam a habilitação com o ensino primário;

4) Sejam titulares da carta de condução de automóveis ligei-
ros com três anos de experiência profissional na condução de 
ligeiros.
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3. 應遞交之文件

1）有效身份證明文件副本（須出示正本作認證之用）；

2）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作認證

之用）；

3）有效駕駛執照影印本（須出示正本作認證之用）；

4）三年駕駛輕型汽車的工作經驗證明文件或以名譽承諾作

出的聲明；

5）經投考人簽署的履歷；

6）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交所屬部門發出

的個人資料紀錄，其內應載明投考人曾任職務、現處職程和職

級、聯繫性質、在現處職級的年資、 擔任公職的年資，以及參

加開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，且其個人檔案已存有上述

1）、2）和6）項所指的文件，則免除提交，但須於報名表上

明確聲明。

4. 報名方式及地點

投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的投考報名

表，並連同上指應遞交的文件，於指定期限及辦公時間內以親

送方式遞交到黑沙環新街52號政府綜合服務大樓一樓（經濟

事務）J區收件處，辦公時間為星期一至五上午9時至下午6時

（中午照常辦公）。

5. 職務內容

輕型車輛司機須穿著制服駕駛輕型車輛載運乘客，顧及旅

程的安全和舒適；駕駛載客量至九座位的客貨車，運送因公務

外出的人員到獲預先通知的目的地；啟動車輛、操控方向盤、

接合變速器、刹車、把行車時所需的燈亮起；注意街道情況、

調節速度、顧及車輛的馬力和性能、汽車和行人的流通、交通

和警察的訊號以作有必要的各項操作；遵守道路交通法的規

定；協助乘客上落車以及裝卸行李或所運載的其他貨物；確保

汽車的良好運作和日常保養，即洗刷、清潔及檢查燃料、潤滑

3. Documentos a apresentar

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (é necessária a apresentação 
do original para autenticação);

3) Cópia da carta de condução válida (é necessária a apresen-
tação do original para autenticação);

4) Documento comprovativo de três anos de experiência pro-
fissional na condução de ligeiros, emitido pela entidade patronal 
ou uma declaração feita, sob compromisso de honra, pelo pró-
prio candidato, em que refira que possui experiência profissio-
nal;

5) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato;

6) Candidatos vinculados aos serviços públicos devem ainda 
apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 
pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos ante-
riormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natu-
reza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função pública, 
bem como a avaliação do desempenho relevante para apresen-
tação a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 1), 
2) e 6), caso se encontrem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo, neste caso, ser declarado expressamente 
tal facto na ficha de inscrição.

4. Forma de admissão e local

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento da 
Ficha de Inscrição em Concurso, aprovada pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 250/2011, devendo a mesma ser entre-
gue, pessoalmente, dentro do prazo fixado e durante as horas 
de expediente, ou seja, de 2.ª a 6.ª feira, das 9,00-18,00 horas 
(sem interrupção), acompanhada dos documentos indicados no 
número anterior, no balcão de recebimento de candidaturas da 
DSE, instalado no Centro de Serviços da RAEM, sito na Rua 
Nova da Areia Preta, n.º 52, 1.º andar (assuntos económicos), 
área «J».

5. Conteúdo funcional

Cabe ao motorista de ligeiros conduzir, devidamente unifor-
mizado, automóveis ligeiros para transporte de passageiros, 
tendo em atenção a segurança e comodidade das viagens; con-
duzir carrinhas com lotação até nove lugares, transportando os 
passageiros em serviço ao local de destino, de que previamente 
se informou; pôr o veículo em funcionamento, manobrar o vo-
lante, engrenar as mudanças, accionar o travão, fazer os sinais 
luminosos necessários à circulação; manter atenção ao estado 
da via, regular a velocidade, proceder às manobras necessárias 
tendo em conta a potência e o estado do veículo, a circulação 
de automóveis e peões, as sinalizações de trânsito e dos agentes 
da polícia; observar, respeitar e cumprir as regras do código da 
estrada; auxiliar os passageiros na subida ou descida do veículo 
e colaborar na carga e descarga de bagagens ou outras merca-
dorias transportadas; assegurar o bom estado de funcionamen-
to e manutenção diária do veículo, designadamente lavagem, 
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油和水；有需要時更換輪胎；定期把車送往檢查和到車房作所

需維修；把車停泊在所屬停車場，辦公時看管停泊車輛；當有

突發事件時，應留在工作崗位，當工作時發生意外，在有需要

時協助警察協調工作；協助文件遞送工作，並將之送到目的地

和遞交予收件人，在一般工作上予以合作，但明顯屬其他領域

的專門工作或不具所需資格的工作除外。

6. 薪俸及福利

第一職階輕型車輛司機的薪酬為第14/2009號法律附件一表

二十一所載的150點，並享有公職法律制度規定的其他福利。

7. 甄選方式 

甄選是以知識考試，輔以履歷分析和專業面試方法進行。

評分比例如下：

1）知識考試：

駕駛知識考試—— 百分之三十；

駕駛實踐考試—— 百分之三十；

2）專業面試—— 百分之二十；

3）履歷分析—— 百分之二十。 

駕駛知識考試以二小時為限的筆試形式進行，駕駛知識考

試及駕駛實踐考試均具淘汰性，凡考試成績低於50分者，即被

淘汰；最後成績低於50分者，亦被淘汰；考試採用100分制。

8. 考試範圍

知識考試內容包括：

1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

2）經第27/2011號行政法規修改之第15/2003號行政法規

《經濟局的組織及運作》；

3）第3/2007號法律《道路交通法》；

4）駕駛車輛知識。

在駕駛知識考試時，投考人僅可攜帶上述法例作參閱。

駕駛知識考試的地點、日期及時間，將於公佈准考人確定

名單時通知。

limpeza e verificação dos níveis de combustível, óleos e água; 
mudar pneus, quando necessário; levar o veículo à vistoria pe-
riodicamente e à oficina quando necessita reparações; recolher 
a viatura no respectivo parque de recolha, vigiando-a quando 
estacionar em serviço; manter-se no seu posto de trabalho quan-
do houver acontecimentos extraordinários que o justifiquem 
e apoiar os agentes da polícia na coordenação das operações 
necessárias quando houver acidentes em serviço; pode colabo-
rar na expedição de documentos, transportando-os aos locais 
de destino e entregando-os aos destinatários e colaborar na 
execução de tarefas genéricas, exceptuando as que sejam mani-
festamente típicas de outras áreas ou para as quais não possua a 
necessária qualificação.

6. Vencimento e regalias

O motorista de ligeiros, 1.º escalão, vence pelo índice 150 da 
tabela indiciária, constante do mapa 21 do anexo I da Lei 
n.º 14/2009 e goza das demais regalias previstas no Regime Ju-
rídico da Função Pública.

7. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimentos, 
complementada por entrevista profissional e análise curricular, 
as quais são ponderadas da seguinte forma: 

1) Prova de conhecimentos:

Prova de conhecimentos de condução: 30%;

Prova prática de condução: 30%.

2) Entrevista profissional: 20%;

3) Análise curricular: 20%.

A prova de conhecimentos de condução, que reveste a forma 
de prova escrita, tem a duração máxima de duas horas. Tanto a 
prova de conhecimentos de condução como a prova prática de 
condução têm natureza eliminatória, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores; 
também se consideram excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores na classificação final. A classi-
ficação é aferida numa escala de 100 valores.

8. Programa

A prova de conhecimentos abrangerá as seguintes matérias:

1) Lei Básica da RAEM da República Popular da China;

2) Regulamento Administrativo n.º 15/2003, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 27/2011 «Organização e Fun-
cionamento da Direcção dos Serviços de Economia»;

3) Lei n.º 3/2007 «Lei do Trânsito Rodoviário»;

4) Conhecimentos de condução.

Aos candidatos é permitida apenas a consulta da legislação 
acima referida na prova de conhecimentos de condução. 

O local, a data e a hora da realização da prova de conheci-
mentos de condução constarão do aviso respeitante à lista defi-
nitiva dos candidatos admitidos.
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9. 名單的張貼地點

臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於黑沙環新街52號

政府綜合服務大樓，並上載到經濟局網頁。

10. 適用法例

本開考由第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規

範。

11. 注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的

資料將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處

理。

12. 典試委員會的組成

主席：行政暨財政處代處長 Lídia Maria dos Santos Rodrigues

             Dias

正選委員：首席高級技術員 方秀萍

     首席特級技術輔導員 伍珍華

候補委員：輕型車輛司機 陸志傑

     輕型車輛司機 吳漢英

二零一二年十一月二十九日於經濟局

局長 蘇添平

（是項刊登費用為 $7,135.00）

按照經濟財政司司長於二零一二年六月二十七日及十一月

十六日之批示，並根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》

及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

的規定，現通過以考核方式進行普通對外入職開考，以散位合

同方式招聘勤雜人員職程第一職階勤雜人員（雜役範疇）一

缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本

通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起

計二十天內遞交。

本開考的有效期為一年， 自最後成績名單公佈之日起計。

9. Local de afixação de listas

As listas provisórias, definitivas e classificativas serão afixadas 
no Centro de Serviços da RAEM, sito na Rua Nova da Areia 
Preta, n.º 52, e disponibilizadas no website da DSE.

10. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos». 

11. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
efeitos do presente recrutamento. Todos os dados da candida-
tura serão tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 
«Lei da Protecção de Dados Pessoais».

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lídia Maria dos Santos Rodrigues Dias, chefe da 
Divisão Administrativa e Financeira, substituta.

Vogais efectivas: Fong Sao Peng, técnica superior principal; e

Ng Kyin Hwa, adjunto-técnico especialista principal;

Vogais suplentes: Leonardo Lok, motorista de ligeiros; e

Ng Hon Ieng, motorista de ligeiros.

Direcção dos Serviços de Economia, aos 29 de Novembro de 
2012.

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

(Custo desta publicação $ 7 135,00)

Faz-se público que, por despachos do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Economia e Finanças, de 27 de Junho e 16 de Novembro 
de 2012, e nos termos da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos» e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, para o preenchimento de um lugar de auxiliar, 
1.º escalão, área de servente, da carreira de auxiliar, em regime 
de contrato de assalariamento da Direcção dos Serviços de Eco -
no mia (DSE):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação de 
candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publi-
cação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau.

O concurso é valido por um ano, a contar da data da publica-
ção da lista classificativa final.
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2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

3）具備小學畢業學歷。

3. 應遞交之文件

1）有效身份證明文件副本（須出示正本作認證之用）；

2）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作認證

之用） ；

3）經投考人簽署的履歷；

4）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交所屬部門發出

的個人資料紀錄，其內應載明投考人曾任職務、現處職程和職

級、聯繫性質、在現處職級的年資、 擔任公職的年資，以及參

加開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，且其個人檔案已存有上述

1）、2）和4）項所指的文件，則免除提交，但須於報名表上

明確聲明。

4. 報名方式及地點

投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的投考報名

表，並連同上指應遞交的文件，於指定期限及辦公時間內以親

送方式遞交到黑沙環新街52號政府綜合服務大樓一樓（經濟

事務）J區收件處，辦公時間為星期一至五上午9時至下午6時

（中午照常辦公）。

5. 職務內容

執行非專門性的、人手操作的簡單工作，主要是體力勞動

及具備實際基本知識；對外或對內分派信函、文件或包裹；協

助專職人員執行專門性較低的工作，如裝卸、運輸及材料收拾

方面；負責打掃、除塵、洗滌、吸塵等工作以保持工作地點清

潔，或執行其他同類的工作，並保持物件及其表面清潔。

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 
seguintes condições:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de fun-
ções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º 
do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Ma cau, em vigor;

3) Possuam a habilitação com o ensino primário.

3. Documentos a apresentar

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (é necessária a apresentação 
do original para autenticação);

3) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato;

4) Candidatos vinculados aos serviços públicos devem ainda 
apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 
pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos ante-
riormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natu-
reza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função pública, 
bem como a avaliação do desempenho relevante para apresen-
tação a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 1), 
2) e 4), caso se encontrem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo, neste caso, ser declarado expressamente 
tal facto na ficha de inscrição.

4. Forma de admissão e local

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento da 
Ficha de Inscrição em Concurso, aprovada pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 250/2011, devendo a mesma ser entre-
gue, pessoalmente, dentro do prazo fixado e durante as horas 
de expediente, ou seja, de 2.ª a 6.ª feira, das 9,00-18,00 horas 
(sem interrupção), acompanhada dos documentos indicados no 
número anterior, no balcão de recebimento de candidaturas da 
DSE, instalado no Centro de Serviços da RAEM, sito na Rua 
Nova da Areia Preta, n.º 52, 1.º andar (assuntos económicos), 
área «J».

5. Conteúdo funcional

Executa tarefas simples não especificadas de carácter manual, 
exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos elemen-
tares de índole prática: distribui correspondência ou outros do-
cumentos ou encomendas no interior ou no exterior; auxilia os 
profissionais da especialidade em trabalhos menos qualificados 
como cargas, descargas, transporte e arrumação de materiais; 
encarrega-se da limpeza de locais de trabalho varrendo, limpan-
do o pó, lavando, aspirando ou executando outras tarefas simila-
res mantendo as superfícies e objectos em adequado estado de 
limpeza.
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6. 薪俸及福利

第一職階勤雜人員的薪酬為第14/2009號法律附件一表二所

載的110點， 並享有公職法律制度規定的其他福利。

7. 甄選方式 

甄選是以知識考試，輔以履歷分析和專業面試方法進行。

評分比例如下：

1）知識考試—— 百分之五十；

2）專業面試—— 百分之三十；

3）履歷分析—— 百分之二十。 

知識考試以二小時為限的筆試形式進行，知識考試具淘汰

性，凡考試成績低於50分者，即被淘汰；最後成績低於50分

者，亦被淘汰；考試採用100分制。

8. 考試範圍

1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

2）經第27/2011號行政法規修改之第15/2003號行政法規

《經濟局的組織及運作》；

3）一般常識問題。

知識考試時，投考人僅可攜帶上述法例作參閱。

知識考試的地點、日期及時間，將於公佈准考人確定名單

時通知。

9. 名單的張貼地點

臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於黑沙環新街52號

政府綜合服務大樓，並上載到經濟局網頁。

10. 適用法例

本開考由第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規

範。

11. 注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的

資料將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處

理。

12. 典試委員會的組成

主席： 行政暨財政處代處長 Lídia Maria dos Santos 

Rodrigues Dias

6. Vencimento e regalias

O auxiliar, 1.º escalão, vence pelo índice 110 da tabela indi-
ciária, constante do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 e goza 
das demais regalias previstas no Regime Jurídico da Função 
Pública.

7. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimentos, 
complementada por entrevista profissional e análise curricular, 
as quais são ponderadas da seguinte forma: 

a) Prova de conhecimentos: 50%;

b) Entrevista profissional: 30%; e

c) Análise curricular: 20%.

A prova de conhecimentos, que reveste a forma de prova 
escrita com duração máxima de duas horas, tem natureza elimi-
natória, considerando-se excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores; também se consideram excluí-
dos os candidatos que obtenham classificação inferior a 50 va-
lores na classificação final. A classificação é aferida numa escala 
de 100 valores.

8. Programa

1) Lei Básica da RAEM da República Popular da China;

2) Regulamento Administrativo n.º 15/2003, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 27/2011 «Organização e Fun-
cionamento da Direcção dos Serviços de Economia»;

3) Conhecimento geral.

Aos candidatos é permitida apenas a consulta da legislação 
acima referida na prova de conhecimentos. 

O local, a data e a hora da realização da prova de conheci-
mentos constarão do aviso respeitante à lista definitiva dos can-
didatos admitidos.

9. Local de afixação de listas

As listas provisórias, definitivas e classificativas serão afixadas 
no Centro de Serviços da RAEM, sito na Rua Nova da Areia 
Preta, n.º 52, e disponibilizadas no website da DSE.

10. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos». 

11. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
efeitos do presente recrutamento. Todos os dados da candida-
tura serão tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 
«Lei da Protecção de Dados Pessoais».

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lídia Maria dos Santos Rodrigues Dias, chefe da 
Divisão Administrativa e Financeira, substituta.
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正選委員：首席高級技術員 方秀萍

 首席特級技術輔導員 伍珍華

候補委員：顧問高級技術員 余慧君

 首席特級技術輔導員 M i c a e l a Fr a n c e s c a 

Costa António

二零一二年十一月二十九日於經濟局

局長 蘇添平

（是項刊登費用為 $5,748.00）

統  計  暨  普  查  局

通 告

對外入職開考通告

以考核方式填補勤雜人員職程

第一職階勤雜人員職位空缺

按照經濟財政司司長於二零一二年十一月二十六日批示，

並根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，統計

暨普查局通過考核方式進行普通對外入職開考，以散位合同任

用的方式招聘工人組別勤雜人員職程第一職階勤雜人員（雜役

範疇） 兩缺。

1. 開考類別、准考期限及有效期

本開考為以考核方式進行的普通對外入職開考。報考申請

表應自本通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個

工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 錄取要件

於報名期限結束前符合以下條件者均可報考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）經第62/98/M號法令修改的第87/89/M號法令核准的

《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款b）至f）項所規

定的擔任公共職務之一般要件；

Vogais efectivas: Fong Sao Peng, técnica superior principal; e

Ng Kyin Hwa, adjunto-técnico especialista principal.

Vogais suplentes: Iu Wai Kuan, técnica superior assessora; e

Micaela Francesca Costa António, adjunto-técnico especialis-
ta principal.

Direcção dos Serviços de Economia, aos 29 de Novembro de 
2012.

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

(Custo desta publicação $ 5 748,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Aviso

Aviso do abertura do concurso de ingresso externo,                         
de prestação de provas, para o preenchimento 

de lugares vagos de auxiliar, 1.º escalão, 
dos serviços públicos, da carreira de auxiliar.

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Economia e Finanças, de 26 de Novembro de 2012, e nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), se 
acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas, para o preenchimento de dois lugares de auxiliar, 
1.º escalão, área de servente, da carreira de auxiliar, em regime 
de contrato de assalariamento, da Direcção dos Serviços de Es-
tatística e Censos.  

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação de 
candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publi-
cação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau.

O concurso comum é válido até um ano, a contar da data da 
publicação da lista classificativa.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que até ao termo do 
prazo de apresentação de candidaturas satisfaçam as seguintes 
condições:

a) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 
10.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, com a nova 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M;
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c）具備小學學歷。

3. 報名方式、地點及應遞交的文件

投考人應於指定期限及辦公時間內親臨位於澳門宋玉生廣

場411-417號皇朝廣場十七樓統計暨普查局行政暨財政處提交下

列文件：

a）已填妥及簽署的經第250/2011號行政長官批示核准的

《投考報名表》（可於印務局購買或在其網頁下載） ；

b）有效的身份證明文件副本  （須出示正本作鑑證之

用）；

c）本通告所要求的學歷證明文件副本 （須出示正本作鑑

證之用）；

d）經投考人簽署之履歷；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交其所屬部門發出

的個人紀錄，其內載明曾擔任的職務、現所屬職程和職級、聯

繫的性質、在現處職級的年資和在公職的年資，以及參加開考

所需的工作表現評核等。

與公共部門有聯繫的投考人，若文件已存檔於有關個人檔

案內，投考人則豁免遞交上述b）、c）和e）項所指的文件，

但須在報名表上明確聲明。

4. 職務內容

勤雜人員執行非專門性的、人手操作的簡單工作，主要是

體力勞動及具備實際基本知識；對外或對內分派信函、文件及

包裹；協助專職人員執行專門性較低的工作，如裝卸、運輸及

材料收拾方面；負責打掃、除塵、洗滌、吸塵等工作以保持工

作地點清潔，或執行其他同類的工作，並保持物件及其表面清

潔。

5. 薪俸

第一職階勤雜人員之薪俸點為第14/2009號法律附件一表二

第一級別勤雜人員職程所載的110點。

6. 甄選方式

甄選是以最長為三小時並以筆試形式進行的知識考試、面

試及履歷分析進行，其評分比例如下：

（a） 知識考試——50%；

c) Possuam habilitações de ensino primário.

3. Forma de admissão, local de apresentação de candidatura e 
elementos e documentos a apresentar

A admissão ao concurso faz-se mediante a entrega dos se-
guintes documentos, pessoalmente, dentro do prazo fixado e 
durante as horas de expediente, na Divisão Administrativa e 
Financeira da DSEC, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 411- 417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, Macau:

a) Ficha de inscrição em concurso, aprovada pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (à venda na Imprensa Ofi-
cial ou descarregável no website da mesma), devidamente pre-
enchida e assinada;

b) Cópia do documento de identificação válido (é necessário 
a apresentação do original para autenticação);

c) Cópia do documento comprovativo das habilitações acadé-
micas exigidas no presente aviso (é necessário a apresentação 
dos originais para autenticação);

d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato;

e) Candidatos vinculados aos serviços públicos devem ainda 
apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 
pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos ante-
riormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natu-
reza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função pública, 
bem como a avaliação do desempenho relevante para apresen-
tação a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas b), 
c) e e), desde que os mesmos se encontrem já arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser decla-
rado expressamente tal facto na ficha de inscrição.

4. Conteúdo funcional

Executa tarefas simples não especificadas de carácter manual, 
exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos elemen-
tares de índole prática: distribui correspondência ou outros do-
cumentos ou encomendas no interior ou no exterior; auxilia os 
profissionais da especialidade em trabalhos menos qualificados 
como cargas, descargas, transporte e arrumação de materiais; 
encarrega-se da limpeza de locais de trabalho varrendo, limpan-
do o pó, lavando, aspirando ou executando outras tarefas simila-
res mantendo as superfícies e objectos em adequado estado de 
limpeza.

5. Vencimento

O auxiliar, 1.º escalão, vence pelo índice 110 da tabela indiciá-
ria, nível 1, de vencimentos constante do mapa 2 do anexo 1 da 
Lei n.º 14/2009.

6. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimentos, 
que revestirá a forma de prova escrita, com a duração máxima 
de três horas, entrevista e análise curricular, ponderadas da se-
guinte forma: 

a. Prova de conhecimentos — 50%;
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（b） 面試——40%；

（c） 履歷分析——10%。

上述（a）項的知識考試具淘汰性質，其成績以0分至100分

表示，成績低於50分者會被淘汰，不得參加之後的甄選階段。

知識考試——評估投考人擔任特定職務所須具備的一般知

識。

面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工作

資歷及工作經驗方面的條件。

履歷分析——透過衡量投考人的學歷、工作表現評核、工

作資歷及工作經驗，以審核其擔任職務的能力。

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。最後成績得分低於50分者，均被淘

汰。

7. 考試範圍

社會常識及一般常識問題。

知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單的公告內。

8. 臨時名單、確定名單及成績名單張貼地點

有關名單張貼於澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場十七樓

統計暨普查局告示板，並同時上載於本局網頁。

9. 適用法例

本開考由第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規

範。

10. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的

資料將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處

理。

11. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：行政暨財政處代處長 余玉蘭

正選委員：會計、財產暨總務科科長 梁鴻福

 顧問高級技術員 林葆青

b. Entrevista — 40% ; e

c. Análise curricular — 10%.

O método referido na alínea a) do ponto anterior tem carác-
ter eliminatório, sendo os resultados obtidos na prova de conhe-
cimentos classificados de 0 a 100, considerando-se excluídos e 
não sendo admitidos aos métodos seguintes os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 50 valores.

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais, exigíveis para o exercício de determinada função. 

Entrevista — determinar e avaliar elementos de natureza 
profissional relacionados com a qualificação e a experiência dos 
candidatos face ao perfil das exigências da função.

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

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 
A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação final 
obtenham classificação inferior a 50 valores.

7. Programa da prova

O programa da prova de conhecimentos abrangerá conheci-
mento geral da sociedade e questões de cultura geral.

O local, a data e hora da realização da prova de conhecimen-
tos constarão do aviso referente à lista definitiva.

8. Locais de afixação das listas provisórias, definitivas e classifi-
cativas

As respectivas listas serão afixadas na Direcção dos Serviços 
de Estatística e Censos, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, Macau, e dis-
ponibilizadas no website desta Direcção de Serviços.

9. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos) e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).

10. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento desta Direcção de Serviços. Todos os 
dados da candidatura serão tratados de acordo com as normas 
da Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais).

11. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: U Iok Lan, chefe de divisão, substituta.

Vogais efectivos: Leong Hong Foc, chefe da Secção de Conta-
bilidade, Património e Economato; e 

Lam Pou Cheng, técnica superior assessora.
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候補委員：特級行政技術助理員 梁慶賢

 人員、一般文書處理暨檔案科科長 胡寶華

二零一二年十一月二十九日於統計暨普查局

局長 鄺碧芳

（是項刊登費用為 $6,325.00）

勞 工 事 務 局

公 告

勞工事務局通過以審查文件方式，為以編制外合同任用的

人員進行填補行政技術助理員職程一等行政技術助理員第一職

階兩缺的限制性晉級普通開考公告已於二零一二年十一月七日

在《澳門特別行政區公報》第四十五期第二組內公佈，現根據

八月八日第23/2011號行政法規規範的《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》第十八條第三款規定，把投考人臨時名單張貼於

澳門馬揸度博士大馬路221-279號先進廣場大廈二樓本局行政財

政處及上載本局內聯網。

按照上述行政法規第十八條第五款規定，該名單視為確定

名單。

二零一二年十二月三日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,087.00）

通 告

第30/sdir/DSAL/2012號批示

勞工事務局副局長丁雅勤行使刊登於二零一二年十二

月五日第四十九期《澳門特別行政區公報》第二組第29/d i r/

DSAL/2012號勞工事務局局長批示第三款所賦予的權限，作出

本批示。

一、將本人下列權限轉授予勞工事務局勞動監察廳代廳長

Vogais suplentes: Leong Heng In, assistente técnico adminis-
trativo especialista, e 

Wu Pou Wa, chefe da Secção de Pessoal, Expediente Geral e 
Arquivo.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 29 de No-
vembro de 2012. 

A Directora dos Serviços, Kong Pek Fong.

(Custo desta publicação $ 6 325,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», estipulado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, se encontra 
afixada, na Divisão Administrativa e Financeira desta Direcção 
dos Serviços, sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, 
n.os 221-279, Edifício «Advance Plaza», 2.º andar, Macau, bem 
como publicada na intranet destes Serviços, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado, para o preenchimento de dois lugares de assistente 
técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
assistente técnico administrativo do pessoal provido no regime 
de contrato além do quadro da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais, cujo anúncio de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 45, II Série, de 7 de Novembro de 2012.

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 3 de 
Dezembro de 2012.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Avisos

Despacho n.º 30 /sdir/DSAL/2012

Usando da faculdade que me é conferida pelo n.º 3 do 
Des pacho do Director para os Assuntos Laborais n.º 29/dir/                
/DSAL/2012, publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 5 de Dezembro de 
2012, determino:

1. São subdelegadas na chefe, substituta, do Departamento 
de Inspecção do Trabalho, licenciada Lurdes Maria Sales, ou em 
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Lurdes Maria Sales學士或當其出缺或因故不能視事時的代任

人：

（一）根據第26/2008號行政法規《勞動監察工作的運作規

則》第八條第一款規定，確認筆錄；

（二）根據第7/2008號法律第八十九條，對作出載於同一

法律第八十八條的違法行為科處罰款；

（三）根據第21/2009號法律《聘用外地僱員法》第三十四

條，對作出載於同一法律第三十二條規定的違法行為科處罰

款；

（四）根據第21/2009號法律《聘用外地僱員法》第三十四

條，對作出載於同一法律第三十三條規定的違法行為科處附加

處罰作出決定；

（五）根據第8/2010號行政法規《聘用外地僱員法施行細

則》第二十二條第一款（二）項，對載於同一法規第二十一條

第三款規定的違法行為科處罰款；

（六）根據第17/2004號行政法規《禁止非法工作規章》第

十二條，對載於同一法規第九條第一款（一）及（四）項規定

的違法行為科處罰款；

（七）根據第17/2004號行政法規《禁止非法工作規章》

第十二條，對載於同一法規第十條規定科處的附加處罰作出決

定；

（八）根據第40/95/M號法令第六十九條，對載於同一法令

第六十六條規定的違法行為科以處罰； 

（九）根據第32/94/M號法令第二十一條，對載於同一法令

第二十二條第一款及第二款規定的違法行為科處罰款；

（十）行使第2/83/M號法律第五條第一款結合同一法律第

一條所賦予的權限；

（十一）行使第13/91/M號法令第五條結合同一法令第一條

所賦予的權限；

（十二）行使第44/91/M號法令第三條結合第67/92/M號法

令第一條所賦予的權限；

（十三）行使第48/94/M號法令第二條第一款結合同一法令

第一條所賦予的權限。

二、現轉授予之權限不妨礙收回權及監管權。

三、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

quem a substitua na sua ausência ou impedimento, as compe-
tências abaixo mencionadas:  

(1) Confirmar autos, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 26/2008 — «Normas de funciona-
mento das acções inspectivas do trabalho»;

(2) Aplicar multas pela prática de infracções previstas no arti-
go 88.º da Lei n.º 7/2008 — «Lei das Relações de Trabalho», nos 
termos do artigo 89.º daquela lei;

(3) Aplicar multas pela prática de infracções previstas no arti-
go 32.º da Lei n.º 21/2009 — «Lei da contratação de trabalhado-
res não residentes», nos termos do artigo 34.º daquela lei;

(4) Decidir sobre a aplicação de sanções acessórias pela prá-
tica de infracções previstas no artigo 33.º da Lei n.º 21/2009 — 
«Lei da contratação de trabalhadores não residentes», nos ter-
mos do artigo 34.º daquela lei;

(5) Aplicar multas pela prática de infracções previstas no 
n.º 3 do artigo 21.º do Regulamento Administrativo n.º 8/2010 
— «Regulamentação da Lei da contratação de trabalhadores 
não residentes», nos termos da alínea 2) do n.º 1 do artigo 22.º 
daquele diploma;

(6) Aplicar multas pela prática de infracções previstas nas alí-
neas 1) e 4) do n.º 1 do artigo 9.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 17/2004 — «Regulamento sobre a Proibição do Trabalho 
Ilegal», nos termos do artigo 12.º daquele diploma;

(7) Decidir sobre a aplicação da sanção acessória prevista no 
artigo 10.º do Regulamento Administrativo n.º 17/2004 — «Re-
gulamento sobre a Proibição do Trabalho Ilegal», nos termos do 
artigo 12.º daquele diploma;

(8) Aplicar sanções pela prática de infracções previstas no 
artigo 66.º do Decreto-Lei n.º 40/95/M, nos termos do artigo 69.º 
daquele diploma;

(9) Aplicar multas pela prática de infracções previstas nos 
n.os 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 32/94/M, nos termos 
do artigo 21.º daquele diploma;

(10) Exercer os poderes conferidos pelo n.º 1 do artigo 5.º da 
Lei n.º 2/83/M, conjugado com o artigo 1.º daquela lei;

(11) Exercer os poderes conferidos pelo artigo 5.º do Decre-
to-Lei n.º 13/91/M, conjugado com o artigo 1.º daquele diploma;

(12) Exercer os poderes conferidos pelo artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 44/91/M, conjugado com o artigo 1.º do Decreto-Lei 
n.º 67/92/M;

(13) Exercer os poderes conferidos pelo n.º 1 do artigo 2.º do 
Decreto-Lei n.º 48/94/M, conjugado com o artigo 1.º daquele 
diploma.

2. A presente subdelegação de competências é feita sem pre-
juízo dos poderes de avocação e superintendência.

3. Dos actos praticados no uso da subdelegação de competên-
cias constantes do presente despacho, cabe recurso hierárquico 
necessário.
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四、追認獲轉授權人自二零一二年十一月二十七日起在本

授權範圍內所作出的行為。

五、本批示由刊登於《澳門特別行政區公報》翌日起生

效。

二零一二年十二月六日於勞工事務局

副局長 丁雅勤

（是項刊登費用為 $3,197.00）

第31/sdir/DSAL/2012號批示

勞工事務局副局長丁雅勤行使刊登於二零一二年十二

月五日第四十九期《澳門特別行政區公報》第二組第29/d i r/

DSAL/2012號勞工事務局局長批示第三款所賦予的權限，作出

本批示。

一、將本人下列權限轉授予勞工事務局職業安全健康廳廳

長林玉章學士或當其出缺或因故不能視事時的代任人：

（一）根據第26/2008號行政法規《勞動監察工作的運作規

則》第八條第一款規定，對工作場所及崗位中職業安全健康方

面的控訴，確認筆錄；

（二）行使第2/83/M號法律第五條第一款結合同一法律第

一條所賦予的權限；

（三）行使第13/91/M號法令第五條結合同一法令第一條所

賦予的權限；

（四）行使第44/91/M號法令第三條結合第67/92/M號法令

第一條所賦予的權限；

（五）行使第48/94/M號法令第二條第一款結合同一法令第

一條所賦予的權限。

二、現轉授予之權限不妨礙收回權及監管權。

三、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

四、追認獲轉授權人自二零一二年十一月二十七日起在本

授權範圍內所作出的行為。

五、本批示由刊登於《澳門特別行政區公報》翌日起生效。

4. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada, 
no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 27 de No-
vembro de 2012.

5. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da 
sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 6 de    
Dezembro de 2012.

A Subdirectora dos Serviços, Teng Nga Kan.

(Custo desta publicação $ 3 197,00)

Despacho n.º 31/sdir/DSAL/2012

Usando da faculdade que me é conferida pelo n.º 3 do Despa-
cho do Director para os Assuntos Laborais n.º 29/dir/DSAL/2012, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 49, II Série, de 5 de Dezembro de 2012, determino:

1. São subdelegadas na chefe do Departamento de Segurança 
e Saúde Ocupacional, licenciada Lam Iok Cheong, ou em quem 
a substitua na sua ausência ou impedimento, as competências 
abaixo mencionadas:

(1) Confirmar autos relacionados às acusações na área da se-
gurança e saúde ocupacional verificadas nos estabelecimentos e 
postos de trabalho, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2008 — «Normas de funcionamen-
to das acções inspectivas do trabalho»;

(2) Exercer os poderes conferidos pelo n.º 1 do artigo 5.º da 
Lei n.º 2/83/M, conjugado com o artigo 1.º daquela lei;

(3) Exercer os poderes conferidos pelo artigo 5.º do Decreto-Lei 
n.º 13/91/M, conjugado com o artigo 1.º daquele diploma;

(4) Exercer os poderes conferidos pelo artigo 3.º do Decre-
to-Lei n.º 44/91/M, conjugado com o artigo 1.º do Decreto-Lei 
n.º 67/92/M;

(5) Exercer os poderes conferidos pelo n.º 1 do artigo 2.º do 
Decreto-Lei n.º 48/94/M, conjugado com o artigo 1.º daquele 
diploma.

2. A presente subdelegação de competências é feita sem pre-
juízo dos poderes de avocação e superintendência.

3. Dos actos praticados no uso da subdelegação de competên-
cias constantes do presente despacho, cabe recurso hierárquico 
necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada, 
no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 27 de No-
vembro de 2012.

5. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da 
sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.
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二零一二年十二月六日於勞工事務局

副局長 丁雅勤

（是項刊登費用為 $1,908.00）

博 彩 監 察 協 調 局

名 單

為着第26/2012號行政法規第六條的效力，博彩監察協調局

茲公佈同一法規條文規定的管轄區域名單：

• 美國內華達州 （Nevada, U.S.A.）

• 美國新澤西州 （New Jersey, U.S.A.）

• 美國密西西比州 （Mississippi, U.S.A.）

• 澳大利亞 （Australasia）

• 紐西蘭 （New Zealand）

• 英國 （Great Britain）

• 新加坡 （Singapore）

二零一二年十一月三十日於博彩監察協調局

局長 雪萬龍

（是項刊登費用為 $989.00）

公 告

為填補博彩監察協調局人員編制第一職階顧問督察八缺，

經於二零一二年十一月七日第四十五期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以文件審查、有限制方式進行普通晉級開考的

公告。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，准

考人臨時名單張貼於南灣大馬路762-804號中華廣場二十一樓本

局行政財政處告示板以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視

為確定名單。

二零一二年十二月五日於博彩監察協調局

局長 雪萬龍

（是項刊登費用為 $852.00）

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 6 de     
Dezembro de 2012.

A Subdirectora dos Serviços, Teng Nga Kan.

(Custo desta publicação $ 1 908,00)

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Lista

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos torna pú-
blica a lista de jurisdições, nos termos e para os efeitos previstos 
no artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2012:

• Nevada, E.U.A.

• New Jersey, E.U.A.

• Mississippi, E.U.A.

• Australásia

• Nova Zelândia

• Grã-Bretanha

• Singapura

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 30 de 
Novembro de 2012.

O Director, Manuel Joaquim das Neves.

(Custo desta publicação $ 989,00)

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada, no quadro de anúncio 
da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção de Inspec-
ção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia Grande, 
n.os 762-804, Edf. China Plaza, 21.º andar, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado, para o preenchimento de oito lugares de inspector 
assessor, 1.º escalão, do quadro de pessoal da Direcção de Ins-
pecção e Coordenação de Jogos, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 45, II Série, de 7 de Novembro de 2012, nos termos do n.º 3 
do artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

A lista afixada é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 5 de De-
zembro de 2012.

O Director, Manuel Joaquim das Neves.

(Custo desta publicação $ 852,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico especialista, 1.º escalão, do quadro de pessoal civil da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aber-
to por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 17 de Outubro 
de 2012:

Candidato aprovado: valores

Ng Leong Kam ....................................................................86,88

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, 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 da Ex.ma Senhora Secretária para a 

Segurança, de 28 de Novembro de 2012).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
23 de Novembro de 2012.

O Júri:

Presidente: Vong Kin Keong, técnico superior de 1.ª classe da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Wong Kin, letrado-chefe da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau; e

Chau Leng Fong, intérprete-tradutor de 2.ª classe da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico principal, 1.º escalão, em regime de contrato além do 
quadro da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 17 de 
Outubro de 2012:

Candidato aprovado: valores

Kou Sio Kok ........................................................................79,81

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, 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 4 de Dezembro de 2012).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
28 de Novembro de 2012.

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內第一職階特級

技術員一缺，經於二零一二年十月十七日第四十二期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

伍良錦 ............................................................................86.88

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

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。

（經二零一二年十一月二十八日保安司司長的批示確認）

二零一二年十一月二十三日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局一等高級技術員 黃健強

委員：澳門保安部隊事務局主任文案 黃健

   行政公職局二等翻譯員 周凌鋒

（是項刊登費用為 $1,331.00）

澳門保安部隊事務局為填補編制外合同人員第一職階首席

技術員一缺，經於二零一二年十月十七日第四十二期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

高小菊 ............................................................................79.81

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

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。

（經二零一二年十二月四日保安司司長的批示確認）

二零一二年十一月二十八日於澳門保安部隊事務局
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典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局特級技術員 馮志祥

委員：澳門保安部隊事務局首席技術員 張可明

   行政公職局二等翻譯員 Eurico da Silva Leong

（是項刊登費用為 $1,224.00）

公 告

為填補澳門保安部隊事務局文職人員散位合同勤雜人員職

程第一職階勤雜人員（雜役範疇）四十四缺，經於二零一二年

九月十二日第三十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以

審查文件及輔以專業面試方式進行普通對外入職開考的開考通

告。現根據第23/2011號行政法規第十九條第二款的規定公佈，

投考人確定名單已張貼於澳門保安部隊事務局大堂，以供查

閱。該名單亦已上載於本局網頁http://www.fsm.gov.mo。

二零一二年十一月二十七日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：警長 崔錦添

委員：警員 何錦茵

 特級技術輔導員 蔡永安

（是項刊登費用為 $989.00）

澳門保安部隊事務局為填補編制外合同人員第一職階首席

技術員兩缺，經於二零一二年十一月七日第四十五期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款

的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門保安部隊事務局大

堂，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一二年十一月三十日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局首席技術員 劉敏儀

O Júri:

Presidente: Fong Chi Cheong, técnico especialista da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Cheong Ho Ming, técnico principal da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau; e 

Eurico da Silva Leong, intérprete-tradutor de 2.ª classe da Di-
recção dos Serviços de Administração e Função Pública.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
podendo ser consultada no local indicado e disponibilizada na 
página electrónica da DSFSM — http://www.fsm.gov.mo — a lis-
ta definitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingresso ex-
terno, documental, complementado por entrevista profissional, 
para o preenchimento de quarenta e quatro lugares de auxiliar, 
1.º escalão, área de servente, por contrato de assalariamento, da 
carreira de auxiliar do pessoal civil da Direcção dos Serviços 
das Forças de Segurança de Macau, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 37, II Série, de 12 de Setembro de 2012.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
27 de Novembro de 2012.

O Júri:

Presidente: Choi Kam Tim, chefe do CPSP.

Vogais: Ho Kam Ian, guarda do CPSP; e

Choi Wing On, adjunto-técnico especialista.

(Custo desta publicação $ 989,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada 
no átrio da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental e condicionado, para o preenchimento de 
dois lugares de técnico principal, 1.º escalão, em regime de con-
trato além do quadro 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 45, II 
Série, de 7 de Novembro de 2012. 

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
30 de Novembro de 2012.

O Júri:

Presidente: Lao Man I, técnico principal da Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau.
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委員：澳門保安部隊事務局首席技術員 劉德強

 勞工事務局二等高級技術員 陳祖樺

（是項刊登費用為 $1,057.00）

澳門保安部隊事務局為填補編制外合同人員第一職階特級

技術輔導員一缺，經於二零一二年十一月十四日第四十六期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限制方

式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規第十八

條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門保安部隊

事務局大堂，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一二年十一月三十日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局特級技術輔導員 尹艷芬

委員：澳門保安部隊事務局特級技術輔導員 楊詠茹

 教育暨青年局二等技術員 梁永滿

（是項刊登費用為 $1,018.00）

根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規之規定，現

以審查文件及有限制方式，為本局文職人員進行下列普通晉級

開考，以填補以下空缺：

編制外合同人員：

第一職階首席技術輔導員一缺；

第一職階一等技術輔導員一缺。

上述開考之通告已上載於澳門保安部隊網頁及行政公職局

網頁，以及張貼在澳門保安部隊事務局大堂。投考申請應自本

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

計十日內遞交。

二零一二年十二月五日於澳門保安部隊事務局

局長 潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $881.00）

Vogais: Lao Tak Keong, técnico principal da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Chan Chou Wa, técnico superior de 2.ª classe da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixa-
da, no átrio da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, a lista provisória do candidato ao concurso comum, 
de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, em regime 
de contrato além do quadro da Direcção dos Serviços das For-
ças de Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 46, II Série, de 14 de Novembro de 2012.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
30 de Novembro de 2012.

O Júri:

Presidente: Van Im Fan, adjunto-técnico especialista da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Ieong Weng U, adjunto-técnico especialista da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Leong Weng Mun, técnico de 2.ª classe da Direcção dos Servi-
ços de Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, de 
acesso, documentais e condicionados ao pessoal civil da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, para o preenchimento dos seguintes lugares:

Para o pessoal em regime de contrato além do quadro:

Um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão;

Um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão.

Os respectivos avisos de abertura encontram-se disponíveis 
nas webpages das Forças de Segurança de Macau e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública, bem como 
afixados no átrio destes Serviços. O prazo para a apresentação 
de candidaturas é de dez dias, 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 das Forças de Segurança de Macau, aos 
5 de Dezembro de 2012.

O Director dos Serviços, Pun Su Peng, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 881,00)



14906 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 50 期 —— 2012 年 12 月 12 日

澳 門 監 獄

公 告

澳門監獄以考核方式進行普通對外入職開考，填補編制內

第一職階二等技術員（英語傳意範疇）一缺，經於二零一二年

九月二十六日第三十九期第二組《澳門特別行政區公報》內刊

登開考通告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名

單於本公告公佈之日起張貼於澳門南灣大馬路中華廣場8樓A

座澳門監獄服務諮詢中心或可瀏覽本監獄網址www.epm.gov.

mo。

二零一二年十一月二十九日於澳門監獄

典試委員會主席 何少薇

（是項刊登費用為 $852.00）

澳門監獄以考核方式進行普通對外入職開考，填補編制內

第一職階二等技術員（資訊範疇）三缺，經於二零一二年九月

二十六日第三十九期第二組《澳門特別行政區公報》內刊登普

通對外入職開考通告。現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投

考人臨時名單於本公告公佈之日起張貼於澳門南灣大馬路中華

廣場8樓A座澳門監獄服務諮詢中心或可瀏覽本監獄網址www.

epm.gov.mo。

二零一二年十二月三日於澳門監獄

典試委員會主席 曾文威 

（是項刊登費用為 $754.00）

澳門監獄以考核方式填補編制內第一職階二等技術員（社

會工作及心理範疇）一缺，經於二零一二年九月二十六日第

三十九期第二組《澳門特別行政區公報》內刊登普通對外入職

開考通告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單

於本公告公佈之日起張貼於澳門南灣大馬路中華廣場8樓A座澳

門監獄服務諮詢中心或可瀏覽本監獄網址www.epm.gov.mo。

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, será afixada, a partir 
da data da publicação do presente anúncio, no quadro de anún-
cio do Centro de Atendimento e Informação do EPM, sito na 
Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau, 
e no website deste Estabelecimento Prisional www.epm.gov.mo, 
a lista provisória do candidato ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de uma 
vaga de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de comunicação 
em inglês, do quadro de pessoal deste Estabelecimento, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 39, II Série, de 26 de Setembro de 
2012. 

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 29 de Novembro de 
2012.

A Presidente do júri, Ho Sio Mei.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, será afixada, a partir da 
data da publicação do presente anúncio, no quadro de anúncio do 
Centro de Atendimento e Informação do EPM, sito na Avenida 
da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau, e no website 
deste Estabelecimento Prisional www.epm.gov.mo, a lista pro-
visória dos candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de três vagas de 
técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de informática, do quadro 
de pessoal deste Estabelecimento, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial Macau n.º 39, 
II Série, de 26 de Setembro de 2012.

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 3 de Dezembro de 
2012.

O Presidente do júri, Chang Man Wai.

(Custo desta publicação $ 754,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, será afixada, a partir 
da data da publicação do presente anúncio, no quadro de anún-
cio do Centro de Atendimento e Informação do EPM, sito na 
Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau, e 
no website deste Estabelecimento Prisional www.epm.gov.mo, a 
lista provisória do candidato ao concurso comum, de ingresso ex-
terno, de prestação de provas, para o preenchimento de uma vaga 
de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de serviço social e de 
psicologia, do quadro de pessoal deste Estabelecimento, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial Macau n.º 39, II Série, de 26 de Setembro de 2012. 
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二零一二年十二月四日於澳門監獄

典試委員會主席 何少薇

（是項刊登費用為 $852.00）

衛  生  局

名 單

為填補經由衛生局以編制外合同任用的高級技術員職程第

一職階顧問高級技術員兩缺，經二零一二年八月二十九日第

三十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查

文件方式進行普通晉級開考的公告。現公佈應考人最後成績如

下：

合格應考人： 分

1.º 馮健豪 ......................................................................84.94

2.º 黃婉華 ......................................................................81.06

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公佈之日起

計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一二年十一月十五日社會文化司司長的批示認可）

二零一二年十一月三十日於衛生局

典試委員會：

代主席：衛生局顧問高級技術員 陳紹球

正選委員：土地工務運輸局顧問高級技術員 黃冠翹

候補委員：衛生局顧問高級技術員 唐山

（是項刊登費用為 $1,361.00）

公  告

為填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（血液學/免

疫血液治療科）第一職階主治醫生五缺，經於二零一二年九月

五日第三十六期《澳門特別行政區公報》第二組副刊刊登，以

考核方式進行普通內部入職開考通告。現根據第131/2012號行

政長官批示《醫生職程開考程序規章》第十一條和第二十二

條，以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 4 de Dezembro de 
2012.

A Presidente do júri, Ho Sio Mei.

(Custo desta publicação $ 852,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista 

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de dois luga-
res de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técni-
co superior, provido em regime de contrato além do quadro do 
pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 35, II Série, de 29 de Agosto de 2012: 

Candidatos aprovados:  valores 

1.º Fong Kin Hou ................................................................84,94 

2.º Vong Yin Wah Monica ...................................................81,06 

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista classificativa para a en-
tidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação. 

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 15 de Novembro de 2012). 

Serviços de Saúde, aos 30 de Novembro de 2012.

O Júri:

Presidente, substituto: Chan Siu Kao Luther, técnico superior 
assessor dos Serviços de Saúde.

Vogal efectivo: Vong Kun Kio, técnico superior assessor dos 
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes.

Vogal suplente: Tong San, técnico superior assessor dos Servi-
ços de Saúde.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos nos artigos 11.º e 22.º do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica) e artigo 19.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selec-
ção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos ser-
viços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 
1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na 
Estrada do Visconde de S. Januário, bem como está disponível no 
sítio electrónico dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.mo), 



14908 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 50 期 —— 2012 年 12 月 12 日

培訓》第十九條規定公佈，投考人確定名單已張貼在若憲馬路

衛生局行政大樓一樓人事處，並已上載於衛生局網頁（http://

www.ssm.gov.mo），以供查閱。

二零一二年十二月三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $950.00）

為填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（放射科及

影像學科）第一職階主治醫生一缺，經二零一二年九月五日第

三十六期《澳門特別行政區公報》第二組副刊刊登以考核方式

進行普通內部入職開考通告。現根據第131/2012號行政長官批

示《醫生職程開考程序規章》第十一條和第二十二條，以及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

十九條第二款規定，投考人確定名單已張貼在若憲馬路衛生

局行政大樓一樓人事處及上載於本局網頁http://www.ssm.gov.

mo，以供查閱。

二零一二年十二月三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）

為以編制外合同方式填補衛生局醫生職程醫院職務範疇

（急症醫學）第一職階主治醫生兩缺，經於二零一二年九月

十二日第三十七期《澳門特別行政區公報》第二組副刊刊登，

以考核方式進行普通對外入職開考通告。現根據第131/2012號

行政長官批示《醫生職程開考程序規章》第十四條第五款，以

及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

第二十七條第二款規定公佈，投考人知識考試成績名單已張貼

在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並已上載於衛生局網

頁（http://www.ssm.gov.mo），以供查閱。

二零一二年十二月五日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）

a lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
interno, de prestação de provas, para o preenchimento de cinco 
lugares de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospi-
talar (hematologia/imuno-hemoterapia), da carreira médica do 
quadro dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 36, II Série, suplemento, de 5 de Setembro de 2012.

Serviços de Saúde, aos 3 de Dezembro de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 950,00)

Informa-se que, nos termos definidos nos artigos 11.º e 22.º do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012  (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica) e n.º 2 do artigo 
19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços 
de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível 
no website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista defi-
nitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingresso interno, 
de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de 
médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (radiolo-
gia e imagiologia), da carreira médica do quadro dos Serviços de 
Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 36, II Série, suplemento, 
de 5 de Setembro de 2012.

Serviços de Saúde, aos 3 de Dezembro de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Informa-se que, nos termos definidos nos n.º 5 do artigo 14.º 
do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamen-
to do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e n.º 2 do 
artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão 
de Pes soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, bem 
como está disponível no sítio electrónico dos Serviços de Saúde 
(http://www.ssm.gov.mo), a lista classificativa da prova de co-
nhecimentos dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de dois 
lugares de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hos-
pitalar (medicina de urgência), da carreira médica, em regime 
de contrato além do quadro dos Serviços de Saúde, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 37, II Série, suplemento, de 12 de Setem-
bro de 2012.

Serviços de Saúde, aos 5 de Dezembro de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 852,00)
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按照刊登於二零一二年九月五日第三十六期《澳門特別行

政區公報》第二組副刊之通告，本局以考核方式進行普通內

部入職開考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇

（精神科）第一職階主治醫生兩缺。根據第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條，以及第

131/2012 號行政長官批示《醫生職程開考程序規章》第十四條

規定，有關知識考試成績名單已張貼於若憲馬路衛生局行政大

樓一樓人事處及上載於本局網頁http://www.ssm.gov.mo，以供

查閱。

二零一二年十二月五日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $754.00）

為填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（胃腸科）

第一職階主治醫生一缺，經於二零一二年九月五日第三十六期

《澳門特別行政區公報》第二組副刊刊登，以考核方式進行普

通內部入職開考通告。現根據第131/2012號行政長官批示《醫

生職程開考程序規章》第十一條和第二十二條，以及第23/2011

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條

規定公佈，投考人確定名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大

樓一樓人事處，並已上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.

mo），以供查閱。

二零一二年十二月五日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $822.00）

為填補衛生局人員編制行政技術助理員職程第一職階首席

特級行政技術助理員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人

員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級

開考，有關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人

事處，並於本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告

Faz-se público que se encontram afixadas e podem ser consul-
tadas, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no 
1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, 
na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no website 
destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista aprovada na pro-
va escrita do candidato ao concurso comum, de ingresso interno, 
de prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares 
de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (psi-
quiatria), da carreira médica do quadro dos Serviços de Saúde, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 36, II Série, suplemento, de 5 
de Setembro de 2012, ao abrigo do artigo 27.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e artigo 14.º do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 
(Regulamento do Procedimento Concursal da Carreira Médica).

Serviços de Saúde, aos 5 de Dezembro de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 754,00)

Informa-se que, nos termos definidos nos artigos 11.º e 22.º 
do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamen-
to do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e artigo 
19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalha-
dores dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão 
de Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, bem 
como está disponível no sítio electrónico dos Serviços de Saúde 
(http://www.ssm.gov.mo), a lista definitiva do candidato ao con-
curso comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para 
o preenchimento de um lugar de médico assistente, 1.º escalão, 
área funcional hospitalar (gastrenterologia), da carreira mé-
dica do quadro dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 36, II Série, suplemento, de 5 de Setembro de 2012.

Serviços de Saúde, aos 5 de Dezembro de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 822,00)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços 
de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e publicado no 
website destes Serviços e da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública, o aviso referente à abertura do concur-
so comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhado-
res dos Serviços de Saúde, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), para o preenchimento de um lugar de 
assistente técnico administrativo especialista principal, 1.º esca-
lão, da carreira de assistente técnico administrativo do quadro 
de pessoal dos Serviços de Saúde, com dez dias de prazo para a 
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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。

二零一二年十二月五日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）

為填補衛生局人員編制高級衛生技術員職程（放射職務範

疇）第一職階首席高級衛生技術員五缺，經二零一二年八月

二十九日第三十五期《澳門特別行政區公報》第二組副刊刊登

以考核方式進行普通內部入職開考通告。現根據第23/2011號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款

的規定公佈，投考人確定名單已張貼於衛生局行政大樓一樓人

事處及上載於本局網頁http://www.ssm.gov.mo。

二零一二年十二月六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $754.00）

為填補衛生局人員編制高級衛生技術員職程（營養職務範

疇）第一職階一等高級衛生技術員一缺，經於二零一二年八月

二十九日第三十五期《澳門特別行政區公報》第二組副刊刊

登，以考核方式進行普通內部入職開考通告。現根據第23/2011

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七

條第二款的規定公佈，准考人知識考試成績名單已張貼在若

憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並已上載於衛生局網頁

（http://www.ssm.gov.mo），以供查閱。

二零一二年十二月六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $754.00）

通 告

（開考編號：02411/01-IS）

茲通知，按照社會文化司司長二零一二年六月十九日的批

示，根據第8/2010號法律《衛生督察職程制度》、第14/2009號

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.

Serviços de Saúde, aos 5 de Dezembro de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 19.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), faz-se público que se encontra afixada, na Di-
visão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no 1.º andar do 
Edifício da Administração dos Serviços de Saúde e disponível 
no website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista defi-
nitiva do candidato ao concurso comum, de ingresso interno, de 
prestação de provas, para o preenchimento de cinco lugares de 
técnico superior de saúde principal, 1.º escalão, área funcional 
radiológica, da carreira de técnico superior de saúde do quadro 
de pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 35, II Série, suplemento, de 29 de Agosto de 2012.

Serviços de Saúde, aos 6 de Dezembro de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 754,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 27.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, 
sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços 
de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, bem como 
está disponível no sítio electrónico dos Serviços de Saúde 
(http://www.ssm.gov.mo), a lista classificativa da prova de co-
nhecimentos dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
interno, de prestação de provas, para o preenchimento de um 
lugar de técnico superior de saúde de 1.ª classe, 1.º escalão, área 
funcional dietética, da carreira de técnico superior de saúde do 
quadro dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 35, II Série, suplemento, de 29 de Agosto de 2012.

Serviços de Saúde, aos 6 de Dezembro de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 754,00)

Aviso

(Ref. do concurso n.º 02411/01-IS)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 19 de Junho de 2012, e 
nos termos definidos nas Leis n.º 8/2010 (Regime da Carreira 
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法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，本局現以考核方式進行

普通對外入職開考，錄取八十七名學員參加二等衛生督察的特

別培訓。完成培訓後，以編制外合同方式，聘用培訓成績名單

排列前八十七名衛生督察學員擔任衛生局第一職階二等衛生督

察。　　

1. 開考類別

本普通對外入職開考以考核方式進行。

2. 開考有效期

本開考的有效期於學員名額被錄取後屆滿。

3. 職務內容

二等衛生督察的職務尤其包括：

（1）對酒店及同類場所、工業場所、教育場所、社會服務

場所、衛生護理場所、法律規定需受衛生監察的其他可能對公

共衛生構成危害的場所及地點進行衛生監察工作；

（2）參與聯合衛生稽查活動；

（3）收集及處理公共衛生範圍內的投訴；

（4）收集樣本以供化驗；

（5）參與陸路口岸、港口及機場的衛生監測工作；

（6）參與公共衛生範疇犯罪或行政違法行為查處程序；

（7）執行控制及預防吸煙的監察工作；

（8）執行任何對履行衛生局職責屬必需的措施。

4. 薪俸

第一職階二等衛生督察之薪俸點為第8/2010號法律《衛生

督察職程制度》附件表一所載的280點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及衛生督察職程

制度的一般及特別標準。

de Inspector Sanitário) e n.º 14/2009 (Regime das Carreiras dos 
Trabalhadores dos Serviços Públicos), conjugadas com o Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra aberto o concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas para o preenchimento de oi-
tenta e sete vagas de formandos à formação específica de ins-
pector sanitário de 2.ª classe; após a conclusão da formação, os 
primeiros oitenta e sete formandos na lista classificativa serão 
providos, em regime de contrato de além do quadro, no cargo 
de inspector sanitário de 2.ª classe, 1.º escalão, dos Serviços de 
Saúde:

1.  Tipo do concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas.

2.  Validade do concurso

O concurso é válido até ao preenchimento das vagas para que 
foi aberto. 

3.  Conteúdo funcional

Ao inspector sanitário de 2.ª classe são atribuídas, nomeada-
mente, as seguintes funções: 

1) Executar acções de fiscalização sanitária em estabeleci-
mentos hoteleiros e similares, industriais, de ensino, sociais, de 
prestação de cuidados de saúde, outros estabelecimentos e lo-
cais sujeitos à vigilância sanitária nos termos da lei susceptíveis 
de causar risco para a saúde pública;

2) Participar em acções conjuntas de inspecção sanitária;

3) Recolher e proceder ao tratamento de queixas no âmbito 
da saúde pública;

4) Recolher amostras para análises laboratoriais;

5) Participar nas acções de vigilância sanitária nos postos 
fronteiriços terrestres, portos e aeroportos;

6) Participar nas acções de instrução nos processos por crimes 
ou por infracções administrativas no âmbito da saúde pública;

7) Executar acções de fiscalização de controlo e prevenção do 
tabagismo;

8) Efectuar quaisquer diligências necessárias à prossecução 
das atribuições dos Serviços de Saúde.

4. Vencimento

O inspector sanitário de 2.ª classe, 1.º escalão, é remunerado 
pelo índice 280, da tabela de vencimentos constante do mapa 1, 
do anexo à Lei n.º 8/2010 (Regime da Carreira de Inspector Sa-
nitário). 

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira de Inspector Sanitário.
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5. 投考條件

所有符合以下條件者均可投考：

5.1 澳門特別行政區永久性居民；

5.2 年滿18周歲；

5.3 根據第8/2010號法律《衛生督察職程制度》第五條規定

具備進入二等衛生督察職級所要求的高中畢業學歷；

5.4 掌握一種官方語言；

5.5 具備任職能力；

5.6 身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十日內，填妥經第250/2011號行政長

官批示第一款核准的投考報名表（可於本局網頁下載），並附

同下列文件，於指定期限及辦公時間內以親送方式遞交到二等

衛生督察特別培訓學員報考收件處，位於若憲馬路衛生局行政

大樓地下：

6.1 與公職無聯繫的投考人應遞交：

a）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件（需出示正本）；

c）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業培訓及工作經

驗，以及附同相關證明文件副本。所遞交之履歷需經投考人簽

署，否則視為沒有遞交）。

6.2 與公職有聯繫的投考人應遞交：

a）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件（需出示正本）；

c）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業培訓及工作經

5.  Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam os 
seguintes requisitos:

5.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

5.2. Sejam maiores de 18 anos;

5.3. Possuam como habilitações académicas o ensino secun-
dário complementar quando se trate de ingresso na categoria de 
inspector sanitário de 2.ª classe, referido no artigo 5.º da Lei 
n.º 8/2010 (Regime da Carreira de Inspector Sanitário); 

5.4. Dominem uma das línguas oficiais da Região Administra-
tiva Especial de Macau;

5.5. Possuam capacidade profissional;

5.6. Possuam aptidão física e mental.

6.  Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias a contar do primeiro dia útil imediato ao da publi-
cação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega, pessoalmente, 
da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (através da página electró-
nica destes Serviços), devidamente preenchida, até ao termo 
do prazo fixado e durante o horário de expediente, no local da 
recepção para inscrição de formandos à formação específica de 
inspector sanitário de 2.ª classe, sita na Estrada do Visconde de 
S. Januário, rés-do-chão do Edifício da Administração dos Servi-
ços de Saúde, acompanhada dos seguintes documentos:

6.1.  Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar: 

a) Cópia do documento de identificação válido (é necessário 
a apresentação do original para autenticação);

b) Documentos comprovativos das habilitações académicas 
exigidas no presente aviso (é necessário a apresentação do ori-
ginal);

c) Nota curricular, devidamente assinada, donde constem, 
detalhadamente, a habilitação académica, formação profissional 
e experiência profissional, devendo a mesma ser acompanha-
da das cópias dos documentos comprovativos do mencionado 
(é necessário que a nota curricular seja assinada pelo próprio 
candidato, sob pena de se considerar como falta de entrega da 
mesma).

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

a) Cópia do documento de identificação válido (é necessário 
a apresentação do original para autenticação);

b) Documentos comprovativos das habilitações académicas 
exigidas no presente aviso (é necessário a apresentação do ori-
ginal);

c) Nota curricular, devidamente assinada, donde constem, 
detalhadamente, a habilitação académica, formação profissional 
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驗，以及附同相關證明文件副本。所遞交之履歷需經投考人簽

署，否則視為沒有遞交）；

d）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現時所屬職程及職級、與公職的聯繫性質、在現處職級

及公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

與公職有聯繫的投考人，如上述 a），b）及d）項所指文

件已存於投考人個人檔案內，可豁免遞交，但須在報名表上明

確聲明。

7. 甄選方法

甄選將以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如

下：

a）知識考試（淘汰制）——50%；

b）專業面試——20%；

c）履歷分析——30%。

知識考試以三小時的筆試進行，該考試採用100分制。

知識考試總分為100分，成績低於50分者為不及格，將被淘

汰且不得進入下一甄選方法。

知識考試是評估投考人擔任某一職務所須具備的一般知識

或專門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現

評核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核

其擔任某一職務的能力。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至100分表示。在最後評核中得分低於50

分之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則按照第23/2011號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條規定訂出排名的

優先次序。

e experiência profissional, devendo a mesma ser acompanha-
da das cópias dos documentos comprovativos do mencionado 
(é necessário que a nota curricular seja assinada pelo próprio 
candidato, sob pena de se considerar como falta de entrega da 
mesma);

d) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a anti-
guidade na categoria e na função pública, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e d), desde que os mesmos se encontrem já arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser decla-
rado expressamente tal facto na apresentação da candidatura.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos (eliminatória): 50%;

b) Entrevista profissional: 20%;

c) Análise curricular: 30%.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, terá a duração de três horas, aferida numa escala de 100 
valores pontuais.

Os valores totais para a prova de conhecimento é de 100 va-
lores, são excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50 valores.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de deter-
minada função. 

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a ex-
periência profissionais dos candidatos face ao perfil das exigên-
cias da função.

A análise curricular visa examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

8. Classificação final

8.1. Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 100 valo-
res.  São excluídos os candidatos que na classificação final obte-
nham classificação inferior a 50 valores. 

8.2. Em caso de igualdade classificativa, são aplicados os cri-
térios de preferência sucessiva previstos no artigo 26.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos).
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9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試：筆試

（1）煙草控制、口岸衛生、傳染病防治、社區衛生等基本

常識；

（2）下列與澳門公共衛生有關的法律法規：

a）第81/99/M號法令——重組澳門衛生司之組織結構；

b）第8/2010號法律——衛生督察職程制度；

c）第2/2004號法律——傳染病防治法；

d）第1/97/M號法令——訂定停學之制度；

e）第16/96/M號法令——核准酒店業及同類行業之新制

度；

f）經七月二十一日第173/97/M號訓令及第7/2002號行政命

令修改的四月一日第83/96/M號訓令核准的《酒店業及同類行

業之規章》；

g）第4/2008號行政長官公告——命令公佈《國際衛生條例

（2005）》；

h）第11/2011號行政法規——執行國際衛生條例（2005）

的制度；

i）第5/2011號法律——預防及控制吸煙制度；

j）第37/2011號行政法規——核准《預防及控制吸煙制

度》所定標誌及告示的式樣；

k）第401/2011號行政長官批示——訂定第5/2011號法律

《預防及控制吸煙制度》所指吸煙室應符合的一般要件 ；

l）第16/2012號行政法規——核准《預防及控制吸煙制

度》所定標籤的式樣；

m）第296/2012號行政長官批示——核准關於娛樂場吸煙

區應遵要求的規範；

n）第16/SS/2012號衛生局局長批示——娛樂場吸煙區室內

空氣品質檢測技術性指示及關於娛樂場吸煙區的指引；

o）第52/99/M號法令——訂定行政上之違法行為之一般制

度及程序 ；

9. Conteúdos da prova escrita de conhecimentos

A prova inclui o seguinte conteúdo:

Prova de conhecimento: prova escrita

1) Conhecimentos básicos nas áreas, tais como controlo do 
tabagismo, sanidade dos postos fronteiriços, prevenção de doen-
ças transmissíveis e saúde comunitária; 

2) As seguintes leis e diplomas legais relacionados com a saú-
de pública de Macau:

a) Reestruturação da orgânica dos Serviços de Saúde de Ma-
cau, consagrada pelo Decreto-Lei n.º 81/99/M;

b) Regime da carreira de inspector sanitário, estabelecido 
pela Lei n.º 8/2010; 

c) Lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças trans-
missíveis, consagrada pela Lei n.º 2/2004; 

d) Regime de evicção escolar, definido pelo Decreto-Lei 
n.º 1/97/M;

e) Novo regime de actividade hoteleira e similar, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 16/96/M;

f) Regulamento da Actividade Hoteleira e Similar, aprovado 
pela Portaria n.º 83/96/M, de 1 de Abril, com as alterações intro-
duzidas pela Portaria n.º 173/97/M, de 21 de Julho, e pela Ordem 
Executiva n.º 7/2002, de 4 de Março;

g) Regulamento de Saúde Internacional (2005), publicado 
pelo Aviso do Chefe do Executivo n.º 4/2008;

h) Regime de execução do Regulamento de Saúde Interna-
cional (2005), estabelecido pelo Regulamento Administrativo 
n.º 11/2011;

i) Regime de prevenção e controlo do tabagismo, definido 
pela Lei n.º 5/2011;

j) Modelos de dísticos e avisos previstos no regime de pre-
venção e controlo do tabagismo, aprovados pelo Regulamento 
Administrativo n.º 37/2011;

k) Correspondência dos requisitos gerais nas salas de fuma-
dores referidos na Lei n.º 5/2011 (Regime de prevenção e con-
trolo do tabagismo), determinada pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 401/2011;

l) Modelos de rótulos previstos no Regime de prevenção e 
controlo do tabagismo, aprovados pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 16/2012;

m) Normas relativas aos requisitos a que devem obedecer as 
áreas para fumadores nos casinos, aprovadas pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 296/2012;

n) Instruções técnicas sobre a medição da qualidade do ar in-
terior nas áreas para fumadores nos casinos e directrizes sobre 
as áreas para fumadores nos casinos, aprovadas pelo Despacho 
n.º 16/SS/2012;

o) Regime geral das infracções administrativas e o respectivo 
procedimento, definido pelo Decreto-Lei n.º 52/99/M; 
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p）第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》。

筆試期間，除上述法例之外，投考人不得以任何方式（包

括使用電子產品）查閱其他參考書籍或資料。

10. 特別培訓制度

特別培訓按照二零一一年十月二十七日第20/SS/2011號衛

生局局長批示之《衛生督察職程入職特別培訓規章》進行。

10.1 期間

特別培訓為期一年。

10.2 是次培訓以實習形式進行，其主要目的是提供相關知

識予培訓人員以任職衛生督察職程制度之衛生督察。

10.3 進行特別培訓的制度及薪俸

培訓學員按照下列其中一種制度進行培訓：

a）如不屬公務員，應按散位合同制度進行培訓，而報酬為

進入職程中相關職等第一職階的薪俸點減20點，即260點；

b）如屬公務員，應按定期委任制度進行培訓，如學員的原

薪俸高於上項所指報酬，則維持收取原薪俸。

10.4 特別培訓大綱及評核

培訓包括理論課及實踐課，亦可包括研討會、講座及辯論

會。培訓學員在完成培訓課程後須進行最後評核。

特別培訓大綱及評核制度在二零一一年十月二十七日第

20/SS/2011號衛生局局長批示之《衛生督察職程入職特別培訓

規章》制定。有關規章已上載本局網頁（http://www.ssm.gov.

mo），請報考人自行參閱。

10.5 有關培訓成績自培訓成績名單公佈之日起計兩年內有

效。

11. 進入特別培訓

在甄選階段取得合格的投考人，按得分由高至低排列名

次，並按照最後評核成績的順序錄取排名前八十七名合格投考

人進行特別培訓。

p) Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de outros livros 
ou informações de referência, através de qualquer forma, no-
meadamente o uso de produtos electrónicos, com excepção da 
legislação acima mencionada.

10. Regime de formação específica

A formação específica é efectuada nos termos do Regulamen-
to da Formação Específica para Ingresso na Carreira de Inspec-
tor Sanitário, aprovado pelo Despacho do Director dos Serviços 
de Saúde n.º 20/SS/2011, de 27 de Outubro de 2011.

10.1. Duração

A formação específica tem a duração de um ano.

10.2. A formação específica é ministrada em estágio e tem por 
principal objectivo proporcionar aos formandos os conhecimen-
tos necessários ao desempenho de funções correspondentes à 
categoria de inspector sanitário constante do regime da carreira 
de inspector sanitário.

10.3. Regime de frequência da formação específica e venci-
mento

A frequência da formação específica faz-se num dos seguintes 
regimes:

a) Em regime de contrato de assalariamento, tratando-se de 
trabalhadores não vinculados à função pública, sendo remune-
rados pelos índices previstos para o 1.º escalão das respectivas 
categorias de ingresso, diminuído de 20 pontos da tabela indi-
ciária, vence pelo índice 260; 

b) Em regime de comissão de serviço, tratando-se de agentes, 
mantendo o vencimento de origem se este for superior ao pre-
visto na alínea anterior.

10.4. Programa da formação específica e avaliação

A formação compreende, aulas teóricas e práticas, podendo 
ainda integrar, seminários, conferências e debates.  Terminado a 
formação específica, procede-se à avaliação final da formação.

O programa da formação específica e regime de avaliação 
estão definidos no Regulamento da Formação Específica para 
Ingresso na Carreira de Inspector Sanitário, aprovado pelo Des-
pacho do Director dos Serviços de Saúde n.º 20/SS/2011, de 27 
de Outubro de 2011. Os candidatos podem aceder ao referido 
regulamento através da consulta à página electrónica destes 
Serviços (http://www.ssm.gov.mo).       

10.5. A formação mantém-se válida durante 2 anos, a contar 
da data de publicação da lista classificativa.

11. Admissão na formação específica

Os candidatos aprovados em todas as fases de selecção acima 
referidas são ordenados em lista classificativa por ordem decres-
cente segundo os valores obtidos, sendo os primeiros oitenta e 
sete classificados, admitidos à formação específica.
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12. 學員排名

培訓結束後，學員按成績高低排列於培訓成績名單內，

該名單須由行政長官批示認可及公佈於《澳門特別行政區公

報》。可根據為入職開考的最後成績名單而定的規則，針對培

訓成績名單提出上訴。

13. 合格學員的任用

13.1 合格學員的任用按照評核成績名單次序為之，排名首

87名的合格學員將以編制外合同方式聘用為衛生局衛生督察職

程第一職階二等衛生督察。

13.2 未獲任用的學員將因應情況被解除散位合同或終止定

期委任。

14. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：主治醫生 梁亦好

正選委員：顧問醫生 柯慶建

 一等技術員 吳詠敏

候補委員：顧問高級技術員 方月華

 二等技術員 林淑敏

15. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

16. 適用法例

本開考由第8 /2010號法律《衛生督察職程制度》、第

14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年十二月五日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $12,840.00）

教 育 暨 青 年 局

公 告

教育暨青年局為填補以下空缺，經於二零一二年十月

三十一日第四十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考

12. Ordenação de formandos

Concluída a formação, os formandos são ordenados em lista 
classificativa homologada por despacho do Chefe do Executivo 
e publicada no Boletim Oficial da RAEM. Há lugar a recurso da 
lista classificativa, nos termos estabelecidos para a lista de clas-
sificação final no concurso de ingresso na carreira.

13. Provimento de formandos aprovados

13.1. O provimento dos formandos aprovados efectua-se de 
acordo com a ordem estabelecida na lista classificativa, os pri-
meiros oitenta e sete formandos aprovados serão providos, em 
regime de contrato além do quadro, no cargo de inspector sani-
tário de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de inspector sanitário 
dos Serviços de Saúde.

13.2. Aos formandos que não forem providos será caducado o 
contrato de assalariamento ou terminada a comissão de serviço, 
consoante os casos.

14. Júri

O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente: Leong Iek Hou, médico assistente.

Vogais efectivos : O Heng Kin, médico consultor; e

Ng Weng Man, técnico de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Fong Ut Wa, técnico superior assessor; e

Lam Sok Man, técnico de 2.ª classe.

15. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As referidas listas serão afixadas na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde, sita no 1.º andar do Edifício da Administra-
ção dos Serviços de Saúde e disponível na página electrónica 
destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo). Os locais de afixação e 
da consulta da referida lista serão também publicados no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. 

16.  Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das 
Leis n.º 8/2010 (Regime da Carreira de Inspector Sanitário) e 
n.º 14/2009 (Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos Ser-
viços Públicos), conjugadas com o Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efei-
tos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 5 de Dezembro de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 12 840,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncio

Faz-se público que se encontram afixadas e podem ser con-
sultadas, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar (e também 
no website desta Direcção de Serviços: http://www.dsej.gov.mo), 
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as listas provisórias dos candidatos admitidos aos concursos 
comuns, de ingresso externo, de prestação de provas, para o pre-
enchimento dos seguintes lugares da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 44, II 
Série, de 31 de Outubro de 2012, nos termos do artigo 18.º, n.º 3, 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011:

Carreira de docente do ensino secundário de nível 1, 1.º esca-
lão:

Área disciplinar: língua chinesa — três lugares (Número de 
referência: DS01);

Área disciplinar: língua inglesa — dois lugares (Número de 
referência: DS02);

Área disciplinar: matemática — um lugar (Número de refe-
rência: DS03);

Área disciplinar: disciplina e aconselhamento/educação mo-
ral) — um lugar  (Número de referência: DS04); 

Área disciplinar: língua chinesa — um lugar (Número de refe-
rência: DS05);

Área do ensino especial — dois lugares (Número de referên-
cia: DS06).

Carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 
(primário), 1.º escalão:

Área de ensino primário — dois lugares (Número de referên-
cia: DP01);

Área de língua inglesa — um lugar (Número de referência: 
DP02);

Área de língua chinesa — dois lugares (Número de referên-
cia: DP03);

Área de língua inglesa — um lugar (Número de referência: 
DP04).

Carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 
(infantil), 1.º escalão:

Área de língua inglesa — um lugar (Número de referência: 
DI01);

Área de língua chinesa — um lugar (Número de referência: 
DI02).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 3 de De-
zembro de 2012. 

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 2 212,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um 
lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de 

核方式進行普通對外入職開考的通告，現根據第23/2011號行政

法規第十八條第三款的規定，臨時名單已張貼在約翰四世大馬

路7-9號一樓（或可瀏覽本局網頁：http://www.dsej.gov.mo）

以供查閱：

第一職階中學教育一級教師職程：

學科領域：中文──三缺（職位編號：DS01）

學科領域：英文──兩缺（職位編號：DS02）

學科領域：數學──一缺（職位編號：DS03）

學科領域：訓育輔導/德育──一缺（職位編號：DS04）

學科領域：中文──一缺（職位編號：DS05）

特殊教育範疇──兩缺（職位編號：DS06）

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師（小學）職程：

小學教育範疇──兩缺（職位編號：DP01）

英文範疇──一缺（職位編號：DP02）

中文範疇──兩缺（職位編號：DP03）

英文範疇──一缺（職位編號：DP04）

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師（幼兒）職程：

英文範疇──一缺（職位編號：DI01）

中文範疇──一缺（職位編號：DI02）

二零一二年十二月三日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $2,212.00）

旅 遊 局

名 單

為旅遊局以散位合同任用的技術輔導員職程第一職階特級

技術輔導員一缺進行普通晉級開考，開考公告經於二零一二年
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adjunto-técnico, provido por assalariamento da Direcção dos 
Serviços de Turismo, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 35, II 
Série, de 29 de Agosto de 2012:

Candidato aprovado: valores 

Loi Sin I  ...............................................................................83,25

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», o candidato 
pode interpor recurso da presente lista classificativa para a en-
tidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 27 de Novembro de 2012).

O Júri:

Presidente: Lei Chi Wai, técnica superior de 1.ª classe.

Vogais efectivos:  Woo Un Han, assistente de relações públicas 
especialista; e

Lam Chi Tim, técnico de 2.ª classe do Instituto do Desporto.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado, no quadro de in-
formação da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), sito na 
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hot 
Line», 12.º andar, Macau, e publicado na página electrónica des-
tes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo) e na página 
electrónica da Direcção dos Serviços de Administração e Fun-
ção Pública, os avisos referentes à abertura dos concursos co-
muns, de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores 
da DST, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», com dez dias de prazo para a apresentação de candi-
daturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau, tendo em vista o preenchimento dos 
seguintes lugares:

Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, provido por contrato além do quadro; e

Um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico, provido por assalariamento.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 29 de Novembro de 
2012.

O Director dos Serviços, João Manuel Costa Antunes.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

八月二十九日第三十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

呂善怡  ..........................................................................  83.25

按第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公布之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一二年十一月二十七日社會文化司司長的批示確認）

典試委員會：

主席：一等高級技術員 李智瑋

正選委員：特級公關督導員 胡婉嫻

     二等技術員（體育發育局） 林池添

（是項刊登費用為 $1,292.00）

公 告

旅遊局為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律《公務

人員職程制度》和第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通

晉級開考，開考通告張貼在澳門宋玉生廣場335-341號獲多利

大廈12樓旅遊局告示板，並公佈於本局網頁（http://industry.

macautourism.gov.mo）及行政公職局網頁。報考應自本公告

刊登《澳門特別行政區公報》後第一個辦公日起計十天內作

出：

以編制外合同任用的高級技術員職程第一職階首席高級技

術員一缺；

以散位合同任用的技術輔導員職程第一職階特級技術輔導

員一缺。

二零一二年十一月二十九日於旅遊局

局長 安棟樑

（是項刊登費用為 $1,194.00）
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Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afi-
xada no Quadro de Informação da Direcção dos Serviços de 
Turismo, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 
Edifício «Hot Line», 12.º andar, Macau, e na página electrónica 
destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo), a lista 
provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, docu-
mental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
técnico superior assessor principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços 
de Turismo, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 44, II Série, de 31 
de Outubro de 2012.

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do regulamento administrativo supracitado.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 3 de Dezembro de 
2012.

O Director dos Serviços, João Manuel Costa Antunes.

(Custo desta publicação $ 754,00)

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de três 
lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de informática, 
da carreira de técnico do quadro de pessoal da Direcção dos 
Serviços de Turismo, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial n.º 37, II Série, de 12 de Setembro de 2012, de que a lista 
definitiva se encontra afixada, para consulta, no quadro de in-
formação da Direcção dos Serviços de Turismo, sita na Alameda 
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hot Line», 
12.º andar, Macau, podendo ainda ser consultada na página 
electrónica destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.
mo), ao abrigo do n.º 2 do artigo 19.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 3 de Dezembro de 
2012.

O Director dos Serviços, João Manuel Costa Antunes.

(Custo desta publicação $ 754,00)

A Região Administrativa Especial de Macau, através da 
Direcção dos Serviços de Turismo, faz público que, de acordo 
com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 4 de Dezembro de 2012, se encontra aberto 
o concurso público para adjudicação do serviço de realização de 
um Espectáculo de Fogo-de-Artifício destinado à Celebração 
do Ano Novo Lunar 2013.

Desde a data da publicação do presente anúncio, nos dias 
úteis e durante o horário normal de expediente, os interessa-
dos podem examinar o Processo do Concurso na Direcção dos 
Serviços de Turismo, sita em Macau, na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 12.º andar, e le-
vantadas cópias, incluindo o programa do concurso, o caderno 
de encargos e demais documentos suplementares, mediante o 
pagamento de duzentas patacas ($ 200,00), além disso ainda se 

為填補旅遊局人員編制內高級技術員職程第一職階首席顧

問高級技術員一缺，經於二零一二年十月三十一日第四十四期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式

進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規第十八

條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在澳門宋玉生廣

場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局告示板及本局網頁（http://

industry.macautourism.gov.mo）以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一二年十二月三日於旅遊局

局長 安棟樑

（是項刊登費用為 $754.00）  

按照刊登於二零一二年九月十二日第三十七期《澳門特別

行政區公報》第二組公佈，以考核方式進行普通對外入職開考

以填補旅遊局人員編制內技術員職程第一職階二等技術員（資

訊範疇）三缺。茲根據第23/2011號行政法規第十九條第二款

之規定，確定名單已張貼在澳門宋玉生廣場335-341號獲多利

大廈12樓旅遊局告示板，及上載於本局網頁（http://industry.

macautourism.gov.mo）。

二零一二年十二月三日於旅遊局

局長 安棟樑

（是項刊登費用為 $754.00）

澳門特別行政區透過旅遊局公佈，根據社會文化司司長於

二零一二年十二月四日作出的批示，現為「慶祝2013年農曆新

年之煙花表演」之服務判給作公開招標。

在本公告刊登之日起，有意投標人可於辦公時間內前往澳

門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈十二樓旅遊局接待處櫃檯

查閱招標卷宗，及繳付澳門幣貳佰元正（$200.00）影印費以取

得有關招標卷宗，包括招標方案和承投規則及相關補充文件副
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本，或可透過旅遊局網頁（http://industry.macautourism.gov.

mo）內免費下載。

於二零一二年十二月十八日上午十時三十分，將在位於澳

門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈十四樓旅遊局演講廳內舉行

解答有關本公開招標疑問的解釋會。

服 務 總 價 格 上 限 為 澳 門 幣 貳 佰 伍 拾 萬 元 正

（$2,500,000.00）。

評標標準及其所佔之比重：

投標價 60%

大型煙花燃放經驗 15%

提供既安全又具效率的能力 15%

不良的煙花燃放記錄 10%

投標人須在二零一三年一月二日下午五時截標日期前，

於辦公時間內將投標書交予澳門宋玉生廣場335-341號獲多利

大廈十二樓旅遊局接待處櫃檯，投標書必須使用澳門特別行

政區其中一種正式語言或英文撰寫。並同時提供澳門幣伍萬

元（$50,000.00）的臨時保證金，作為是次投標的臨時擔保。

臨時保證金之遞交方式得1）透過大西洋銀行並註明收款人為 

“旅遊局”的現金方式存入；2）銀行擔保；或3）以現金、本

票或保付支票方式向旅遊局繳交，本票或保付支票抬頭須註明

收款人為“旅遊局”。或4）電匯至澳門旅遊局在大西洋銀行

開立的帳户內。

開標儀式將於二零一三年一月三日上午十時三十分在位於

澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈十四樓旅遊局演講廳內舉

行。

根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條規定，投標人之

法定代表應出席開標儀式，以便提出聲明異議及/或為投標所遞

交之文件出現的疑問作出解答。

投標人的合法代表可由受權人代表出席公開開標的儀式，

在此情況下，此受權人應出示經公證授權賦予其參與開標儀式

的授權書。

二零一二年十二月七日於旅遊局

局長 安棟樑

（是項刊登費用為 $2,825.00）

encontra igualmente patente no website da Direcção dos Servi-
ços de Turismo (http://industry.macautourism.gov.mo), podendo 
os concorrentes fazer «download» do mesmo.

A sessão de esclarecimento será realizada no Auditório da 
Direcção dos Serviços de Turismo, sito em Macau, na Alameda 
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 14.º 
andar pelas 10,30 horas do dia 18 de Dezembro de 2012.

O limite máximo do valor global da prestação de serviço é de 
$ 2,500,000.00 (dois milhões e quinhentas mil patacas).

Critérios de apreciação das propostas e percentagem:

Preço: 60%;

Experiência em larga escala de lançamento de fogo-de-artifí-
cio: 15%;

Maior garantia de segurança e eficiência na prestação do ser-
viço: 15%;

Registo de maus resultados de lançamento de fogo-de-artifí-
cio: 10%.

Os concorrentes deverão apresentar as propostas na Direcção 
dos Serviços de Turismo, sita em Macau, na Alameda Dr. Car-
los d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 12.º andar, 
durante o horário normal de expediente e até às 17,00 horas do 
dia 2 de Janeiro de 2013, devendo as mesmas ser redigidas numa 
das línguas oficiais da RAEM ou em inglês, a prestar a caução 
provisória de $50 000,00 (cinquenta mil patacas), mediante 

1) depósito em numerário à ordem da Direcção dos Serviços 
de Turismo no Banco Nacional Ultramarino de Macau; 

2) garantia bancária; 

3) depósito nesta Direcção dos Serviços em numerário, em 
ordem de caixa ou em cheque visado, emitidos à ordem da Di-
recção de Serviços de Turismo; 

4) por transferência bancária na conta da Direcção dos Servi-
ços de Turismo do Banco Nacional Ultramarino de Macau.

Acto público do concurso, no Auditório da Direcção dos 
Serviços de Turismo, sito em Macau, na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 14.º andar pelas 
10,30 horas do dia 3 de Janeiro de 2013.

Os representantes legais dos concorrentes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura das propostas para efeitos 
de apresentação de eventuais reclamações e/ou para esclareci-
mento de eventuais dúvidas dos documentos apresentados ao 
concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho.

Os representantes legais dos concorrentes poderão fazer-se 
representar por procurador devendo, neste caso, o procurador 
apresentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o 
acto público do concurso.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 7 de Dezembro de 
2012.

O Director dos Serviços, João Manuel Costa Antunes.

(Custo desta publicação $ 2 825,00)



N.º 50 — 12-12-2012 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14921

社 會 工 作 局

公 告

根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，現將本

局填補編制外合同技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員六

缺，以文件審查和限制性的方式進行普通晉級開考的准考人臨

時名單張貼於西墳馬路六號社會工作局人力資源科，以供有關

人士於辦公時間內查閱。准考人亦可於本局的網頁http://www.

ias.gov.mo查閱有關臨時名單。開考通告的公告載於二零一二

年十月二十四日第四十三期《澳門特別行政區公報》第二組

內。

根據第23/2011號行政法規第十八條第五款之規定，上述臨

時名單被視為確定名單。

二零一二年十一月二十日於社會工作局

典試委員會：

主席：一等技術員 劉敏紅

正選委員：首席技術員　蘇志群

 二等技術員 梁美茵（行政公職局指定）

（是項刊登費用為 $1,155.00）

澳 門 大 學

公 告

（公開招標編號：PT/026/2012）

根據社會文化司司長於二零一二年十一月二十三日作出之

批示，為橫琴島澳門大學新校區供應及安裝體育場地設備——

球場、游泳池、體育館及體育場進行公開招標。

有意競投者可從二零一二年十二月十二日起，於辦公日上

午九時至下午一時及下午二時三十分至五時三十分往澳門大

學行政樓二樓A201室採購處，取得《招標計劃》和《承投規

則》，每份為澳門幣壹佰元正（$100.00）。

為了解競投標的之詳情，各競投者可最多派出三名人員出

席有關講解會。講解會將安排於二零一二年十二月十四日下午

四時三十分在澳門大學銀禧樓地庫三樓JLG301室舉行。

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada a 
lista provisória dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
seis lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico do pessoal contratado além do quadro 
do Instituto de Acção Social, cujo anúncio do aviso de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 43, II Série, de 24 de Outubro de 2012, na 
Secção de Recursos Humanos do Instituto de Acção Social, sita 
na Estrada do Cemitério, n.º 6, durante as horas de expediente, 
para efeitos de consulta dos interessados, podendo também os 
candidatos admitidos consultar a lista provisória no website do 
IAS http://www.ias.gov.mo.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, nos 
termos do n.º 5 do artigo 18.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011.

Instituto de Acção Social, aos 20 de Novembro de 2012.

O Júri:

Presidente: Lao Man Hong, técnica de 1.ª classe.

Vogais efectivas: Sou Chi Kuan, técnica principal; e

Leong Mei Yun, técnica de 2.ª classe, pelos SAFP.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncios

(Concurso Público n.º PT/026/2012)

Faz-se público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Se-
nhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de 
Novembro de 2012, se encontra aberto o concurso público para 
o fornecimento e instalação de equipamentos para as instala-
ções desportivas (os campos, piscina, pavilhão desportivo e o 
estádio) no novo campus da Universidade de Macau na Ilha da 
Montanha.

O programa do concurso e o caderno de encargos, fornecidos 
ao preço de $ 100,00 (cem patacas) por exemplar, encontram-se 
à disposição dos interessados, a partir do dia 12 de Dezembro 
de 2012, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 
17,30 horas, na Secção de Aprovisionamento, sita no Edifício 
Administrativo, 2.º andar, Sala A201 da Universidade de Macau.

A fim de compreender os pormenores do concurso, cada con-
corrente poderá destacar três elementos, no máximo, para com-
parecerem na sessão de esclarecimento. A sessão de esclareci-
mento decorrerá às 16,30 horas do dia 14 de Dezembro de 2012, 
no Edifício do Jubileu de Prata, cave, 3.º andar, Sala JLG301 da 
Universidade de Macau.
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截止遞交投標書日期為二零一三年一月十六日下午五時

三十分正。競投者或其代表，請將有關標書及文件遞交至

本大學採購處，並須繳交臨時保證金澳門幣捌萬叁仟元正

（$83,000.00），臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳門大

學」之本票、銀行擔保或保險擔保繳付。

開標日期為二零一三年一月十七日上午十時，在澳門大學

中葡樓一樓L105室舉行。

二零一二年十二月五日於澳門大學

副校長 黎日隆（行使澳門大學校長授予的權力）

（是項刊登費用為 $1,566.00）

（公開招標編號：PT/020/2012）

根據社會文化司司長於二零一二年十二月四日作出之批

示，為橫琴島澳門大學新校區供應及安裝家具——電腦室及實

驗室進行公開招標。

有意競投者可從二零一二年十二月十二日起，於辦公日上

午九時至下午一時及下午二時三十分至五時三十分往澳門大

學行政樓二樓A201室採購處，取得《招標計劃》和《承投規

則》，每份為澳門幣壹佰元正（$100.00）。

為了解競投標的供應及安裝家具之詳情，各競投者可最多

派出三名人員出席有關講解會。講解會將安排於二零一二年

十二月十四日上午十一時三十分在澳門大學銀禧樓地庫三樓

JLG301室舉行。

截止遞交投標書日期為二零一三年一月十七日下午五時

三十分正。競投者或其代表，請將有關標書及文件遞交至

本大學採購處，並須繳交臨時保證金澳門幣叁拾貳萬元正

（$320,000.00），臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳門大

學」之本票、銀行擔保或保險擔保繳付。

開標日期為二零一三年一月十八日上午十時，在澳門大學

中葡樓一樓L105室舉行。

二零一二年十二月七日於澳門大學

副校長 黎日隆（行使澳門大學校長授予的權力）

（是項刊登費用為 $1,537.00）

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 16 de Janeiro de 2013. Os concorrentes ou os seus represen-
tantes devem entregar as respectivas propostas e documentos à 
Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e pres-
tar uma caução provisória no valor de $ 83 000,00 (oitenta e três 
mil patacas) feita em numerário ou mediante ordem de caixa, 
garantia bancária ou seguro de caução a favor da Universidade 
de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
17 de Janeiro de 2013, no Edifício Luso-Chinês, 1.º andar, Sala 
L105 da Universidade de Macau.

Universidade de Macau, aos 5 de Dezembro de 2012.

O Vice-Reitor, Lai Iat Long (no exercício de poderes delega-
dos pelo Reitor da Universidade de Macau).

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

(Concurso Público n.º PT/020/2012)

Faz-se público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Se-
nhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 4 de 
Dezembro de 2012, se encontra aberto o concurso público para 
o fornecimento e instalação de mobília para as salas de compu-
tadores e os laboratórios no novo campus da Universidade de 
Macau na Ilha da Montanha.

O programa do concurso e o caderno de encargos, fornecidos 
ao preço de $ 100,00 (cem patacas) por exemplar, encon-
tram-se à disposição dos interessados, a partir do dia 12 de 
Dezembro de 2012, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 
14,30 às 17,30 horas, na Secção de Aprovisionamento, sita no 
Edifício Administrativo, 2.º andar, Sala A201 da Universidade 
de Macau.

A fim de compreender os pormenores da mobília a fornecer 
e instalar no âmbito deste concurso, cada concorrente poderá 
destacar três elementos, no máximo, para comparecerem na 
sessão de esclarecimento. A sessão de esclarecimento decorrerá 
às 11,30 horas do dia 14 de Dezembro de 2012, no Edifício do 
Jubileu de Prata, cave, 3.º andar, Sala JLG301 da Universidade 
de Macau.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 17 de Janeiro de 2013. Os concorrentes ou os seus represen-
tantes devem entregar as respectivas propostas e documentos 
à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e 
prestar uma caução provisória no valor de $ 320 000,00 (trezentas 
e vinte mil patacas) feita em numerário ou mediante ordem de 
caixa, garantia bancária ou seguro de caução a favor da Univer-
sidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
18 de Janeiro de 2013, no Edifício Luso-Chinês, 1.º andar, Sala 
L105 da Universidade de Macau.

Universidade de Macau, aos 7 de Dezembro de 2012.

O Vice-Reitor, Lai Iat Long (no exercício de poderes delega-
dos pelo Reitor da Universidade de Macau).

(Custo desta publicação $ 1 537,00)
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（公開招標編號：PT/032/2012）

根據社會文化司司長於二零一二年十一月十三日作出之批

示，為橫琴島澳門大學新校區設計、供應及安裝電動窗簾項目

進行公開招標。

有意競投者可從二零一二年十二月十二日起，於辦公日上

午九時至下午一時及下午二時三十分至五時三十分往澳門大

學行政樓二樓A201室採購處，取得《招標計劃》和《承投規

則》，每份為澳門幣壹佰元正（$100.00）。

為了解競投標的之詳情，各競投者可最多派出兩名人員出

席有關講解會。講解會將安排於二零一二年十二月十四日下午

三時在澳門大學銀禧樓地庫三樓JLG301室舉行。

截止遞交投標書日期為二零一三年一月十四日下午五時

三十分正。競投者或其代表，請將有關標書及文件遞交至

本大學採購處，並須繳交臨時保證金澳門幣貳萬壹仟元正

（$21,000.00），臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳門大

學」之本票、銀行擔保或保險擔保繳付。

開標日期為二零一三年一月十五日上午十時，在澳門大學

中葡樓一樓L105室舉行。

二零一二年十二月五日於澳門大學

副校長 黎日隆（行使澳門大學校長授予的權力）

（是項刊登費用為 $1,361.00）

（公開招標編號：PT/035/2012）

根據社會文化司司長於二零一二年十二月三日作出之批

示，為橫琴島澳門大學新校區供應及安裝飲水機進行公開招

標。

有意競投者可從二零一二年十二月十二日起，於辦公日上

午九時至下午一時及下午二時三十分至五時三十分往澳門大

學行政樓二樓A201室採購處，取得《招標計劃》和《承投規

則》，每份為澳門幣壹佰元正（$100.00）。

為了解競投標的之詳情，各競投者可最多派出兩名人員出

席有關講解會。講解會將安排於二零一二年十二月十四日下午

十二時三十分在澳門大學銀禧樓地庫三樓JLG301室舉行。

Concurso Público n.º PT/032/2012

Faz-se público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Se-
nhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de 
Novembro de 2012, se encontra aberto o concurso público para 
o projecto de concepção, fornecimento e instalação de cortinas 
motorizadas no novo campus da Universidade de Macau na 
Ilha da Montanha.

O programa do concurso e o caderno de encargos, fornecidos 
ao preço de $ 100,00 (cem patacas) por exemplar, encontram-se 
à disposição dos interessados, a partir do dia 12 de Dezembro 
de 2012, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 
17,30 horas, na Secção de Aprovisionamento, sita no Edifício 
Administrativo, 2.º andar, Sala A201 da Universidade de Macau.

A fim de compreender os pormenores do concurso, cada con-
corrente poderá destacar dois elementos, no máximo, para com-
parecerem na sessão de esclarecimento. A sessão de esclareci-
mento decorrerá às 15,00 horas do dia 14 de Dezembro de 2012, 
no Edifício do Jubileu de Prata, cave, 3.º andar, Sala JLG301 da 
Universidade de Macau.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 14 de Janeiro de 2013. Os concorrentes ou os seus represen-
tantes devem entregar as respectivas propostas e documentos à 
Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e pres-
tar uma caução provisória no valor de $ 21 000,00 (vinte e uma 
mil patacas) feita em numerário ou mediante ordem de caixa, 
garantia bancária ou seguro de caução a favor da Universidade 
de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
15 de Janeiro de 2013, no Edifício Luso-Chinês, 1.º andar, Sala 
L105 da Universidade de Macau.

Universidade de Macau, aos 5 de Dezembro de 2012.

O Vice-Reitor, Lai Iat Long (no exercício de poderes delega-
dos pelo Reitor da Universidade de Macau).

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

(Concurso Público n.º PT/035/2012)

Faz-se público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Se-
nhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 3 de 
Dezembro de 2012, se encontra aberto o concurso público para 
o fornecimento e instalação de bebedouros para o novo campus 
da Universidade de Macau na Ilha da Montanha.

O programa do concurso e o caderno de encargos, fornecidos 
ao preço de $ 100,00 (cem patacas) por exemplar, encontram-
-se à disposição dos interessados, a partir do dia 12 de Dezem-
bro de 2012, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 
às 17,30 horas, na Secção de Aprovisionamento, sita no Edifício 
Administrativo, 2.º andar, Sala A201 da Universidade de Macau.

A fim de compreender os pormenores do concurso, cada con-
corrente poderá destacar dois elementos, no máximo, para com-
parecerem na sessão de esclarecimento. A sessão de esclareci-
mento decorrerá às 12,30 horas do dia 14 de Dezembro de 2012, 
no Edifício do Jubileu de Prata, cave, 3.º andar, Sala JLG301 da 
Universidade de Macau.
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截止遞交投標書日期為二零一三年一月十五日下午五時

三十分正。競投者或其代表，請將有關標書及文件遞交至

本大學採購處，並須繳交臨時保證金澳門幣伍萬肆仟元正

（$54,000.00），臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳門大

學」之本票、銀行擔保或保險擔保繳付。

開標日期為二零一三年一月十六日上午十時，在澳門大學

中葡樓一樓L105室舉行。

二零一二年十二月七日於澳門大學

副校長 黎日隆（行使澳門大學校長授予的權力）

（是項刊登費用為 $1,498.00）

土 地 工 務 運 輸 局

名 單

土地工務運輸局為填補編制外合同人員第一職階首席高級

技術員一缺，經於二零一二年十月十日第四十一期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的方式進行的普

通晉級開考的公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

許海岐 ............................................................................82.13

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十

個工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經二零一二年十一月二十九日運輸工務司司長的批示確認）

二零一二年十一月二十六日於土地工務運輸局

典試委員會：

主席：土地工務運輸局處長 陸惠財

正選委員：土地工務運輸局首席高級技術員 何錦富

候補委員： 社會保障基金顧問高級技術員 陳綺玲

（是項刊登費用為 $1,429.00）

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 15 de Janeiro de 2013. Os concorrentes ou os seus represen-
tantes devem entregar as respectivas propostas e documentos à 
Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e pres-
tar uma caução provisória no valor de $ 54 000,00 (cinquenta e 
quatro mil patacas) feita em numerário ou mediante ordem de 
caixa, garantia bancária ou seguro de caução a favor da Univer-
sidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
16 de Janeiro de 2013, no Edifício Luso-Chinês, 1.º andar, Sala 
L105 da Universidade de Macau.

Universidade de Macau, aos 7 de Dezembro de 2012.

O Vice-Reitor, Lai Iat Long (no exercício de poderes delega-
dos pelo Reitor da Universidade de Macau).

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de técnico superior principal, 1.º escalão, do pessoal contratado 
além do quadro da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públi-
cas e Transportes (DSSOPT), aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 41, II Série, de 10 de Outubro de 2012:

Candidato aprovado: valores

Hoi Hoi Kei .........................................................................82,13 

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», o candida-
to pode interpor recurso da presente lista para a entidade que 
autorizou a abertura do concurso, 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 Novembro de 2012).

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
aos 26 de Novembro de 2012.

O Júri:

Presidente: Lok Wai Choi, chefe de divisão da DSSOPT.

Vogal efectivo: Ho Kam Fu, técnico superior principal da 
DSSOPT.

Vogal suplente: Chan Yee Ling Anna, técnica superior asses-
sora do Fundo de Segurança Social. 

(Custo desta publicação $ 1 429,00)
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公 告

茲通知，根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規

定，現以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，以填補土

地工務運輸局以編制外合同任用的下列空缺：

第一職階一等高級技術員一缺；

第一職階一等技術員一缺；

第一職階特級繪圖員一缺；

第一職階一等行政技術助理員三缺。

上述開考通告已張貼在馬交石炮台馬路33號十三字樓土地

工務運輸局行政暨財政廳，以及在本局和行政公職局網頁內公

佈。

投考報名表應自緊接本公告在《澳門特別行政區公報》公

佈之日的第一個工作日起計十日內遞交。

二零一二年十二月三日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $1,390.00）

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

公 告

地圖繪製暨地籍局為填補編制內人員行政技術助理員職程

第一職階二等行政技術助理員一缺，於二零一二年八月一日第

三十一期及八月十五日第三十三期《澳門特別行政區公報》第

二組刊登，以考核方式進行普通對外入職開考通告，現將有

關舉行知識考試的地點、日期及時間張貼於馬交石炮台馬路

三十二至三十六號澳門電力公司大樓六字樓，亦已上載於本局

網頁（www.dscc.gov.mo），以供查閱。

Anúncio

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados, para o preenchimento 
das seguintes vagas, providos em regime de contrato além do 
quadro da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e 
Transportes, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e no Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servi-
ços públicos»:

Uma vaga de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão;

Uma vaga de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão;

Uma vaga de desenhador especialista, 1.º escalão; e

Três vagas de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º 
escalão.

Os avisos de abertura dos referidos concursos encontram-se 
afixados no Departamento Administrativo e Financeiro da Di-
recção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, sito 
na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 13.º andar, e ainda publicados 
na internet desta Direcção dos Serviços e da Direcção dos Servi-
ços de Administração e Função Pública.

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 Es-
pecial de Macau.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
aos 3 de Dezembro de 2012.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA

E CADASTRO

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada, na Direcção dos Ser-
viços de Cartografia e Cadastro, sita na Estrada de D. Maria II, 
n.os 32-36, Edifício CEM, 6.º andar, bem como no website desta 
Direcção de Serviços (www.dscc.gov.mo), o local, data e hora da 
prova de conhecimentos relativa ao concurso comum, de ingres-
so externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um 
lugar de assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, da carreira de assistente técnico administrativo, do quadro 
de pessoal da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, 
cujo avisos de abertura foram publicados nos Boletins Oficiais 
da Região Administrativa Especial de Macau n.os 31 e 33, II Série, 
de 1 e 15 de Agosto de 2012, respectivamente.
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二零一二年十二月五日於地圖繪製暨地籍局

局長 陳漢平

（是項刊登費用為 $1,018.00）

郵 政 局

公 告

為填補下述郵政局的人員空缺，經二零一二年十一月十四

日第四十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件

及有限制的方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款

的規定公佈，准考人臨時名單已張貼於澳門議事亭前地郵政總

部大樓二樓，並於本局網頁內公佈：

一、個人勞動合同人員：

第一職階一等技術員（資訊科技範疇）一缺；

二、編制外合同人員：

第一職階特級精密儀器保養助理技術員一缺。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單

視為確定名單。

二零一二年十二月四日於郵政局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $1,361.00）

房  屋  局

名 單

房屋局為填補以編制外合同任用的技術輔導員職程第一職

階一等技術輔導員五缺，經二零一二年九月二十六日第三十九

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方

式進行普通晉級開考的公告。現公佈應考人最後成績如下：

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 5 de 
Dezembro de 2012.

O Director dos Serviços, Chan Hon Peng.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontram afixadas, no 2.º andar do 
edifício-sede da Direcção dos Serviços de Correios, sito no Lar-
go do Senado, em Macau, e publicadas na página electrónica da 
Direcção dos Serviços de Correios, as listas provisórias dos can-
didatos aos concursos comuns, de acesso, documentais, condicio-
nados, para o preenchimento dos seguintes lugares da Direcção 
dos Serviços de Correios, cujo anúncio do aviso de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 46, II Série, de 14 de Novembro de 2012:

1. Para o pessoal em regime de contrato individual de trabalho:

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da área de tecno-
logia da informação.

2. Para o pessoal em regime de contrato além do quadro:

Um lugar de técnico auxiliar de manutenção de instrumentos 
de precisão especialista, 1.º escalão.

As listas provisórias acima referidas são consideradas defini-
tivas, nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma 
legal.

Direcção dos Serviços de Correios, aos 4 de Dezembro de 
2012.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de cinco lu-
gares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico, providos em regime de contrato além do qua-
dro, do pessoal do Instituto de Habitação, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 39, II Série, de 26 de Setembro de 2012:
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合格應考人： 分

1.º 陳賽紅 ......................................................................82.31

2.º 羅靜賢 ......................................................................81.00

3.º 羅志威 ......................................................................79.94

4.º 劉家光 ......................................................................79.81

5.º 吳淑芬 ......................................................................79.19

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公佈之日起

計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一二年十一月二十六日運輸工務司司長的批示確認）

二零一二年十一月十九日於房屋局

典試委員會：

主席：房屋局特級技術員 黃少英

正選委員：房屋局特級技術輔導員 陳君傑

     澳門特別行政區政府政策研究室二等技術員

     梁婉媚

（是項刊登費用為 $1,605.00）

建 設 發 展 辦 公 室

公 告

「澳門半島污水處理廠新泵站建造工程」

公開招標

1. 招標實體：建設發展辦公室。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：澳門半島污水處理廠側。

4. 承攬工程目的：建造新泵站及尾水排放管道。

5. 最長施工期：360（三百六十）天。

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日

起計，可按招標方案規定延期。

Candidatos aprovados: valores

1.º Chan Choi Hong ............................................................82,31

2.º Law Cheng I ...................................................................81,00

3.º Law Chi Wai ...................................................................79,94

4.º Lau Kar Kwong .............................................................79,81

5.º Ng Sok Fan .....................................................................79,19

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista classificativa para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso, 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 26 de Novembro de 2012).

Instituto de Habitação, aos 19 de Novembro de 2012.

O Júri:

Presidente: Vong Sio Ieng, técnica especialista do IH.

Vogais efectivos: Chan Kuan Kit, adjunto-técnico especialista 
do IH; e

Leong Un Mei, técnica de 2.ª classe do GEP.

(Custo desta publicação $ 1 605,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

Concurso público para 

«Empreitada de construção da Nova Estação Elevatória da 

Estação de Tratamento de Águas Residuais da 

Península de Macau»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Gabinete para o De-
senvolvimento de Infra-estruturas.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: área adjacente à Estação de 
Tratamento de Águas Residuais da Península de Macau.

4. Objecto da empreitada: construção da nova Estação Eleva-
tória e Emissário de Águas Tratadas.

5. Prazo máximo de execução: 360 (trezentos e sessenta) dias.

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.
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7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$820,000.00（澳門幣捌拾貳萬元整），以現

金存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，

須從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確

定擔保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其

註冊申請的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公

室。

截止日期及時間：二零一三年一月二十四日（星期四）下

午五時正。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室

會議室。

日期及時間：二零一三年一月二十五日（星期五）上午九

時三十分。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

14. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公

室。

時間：辦公時間內。

價格：$2,000.00（澳門幣貳仟元整）。

15. 評標標準及其所佔之比重：

——合理造價60%

——工作計劃10%

——施工經驗及質量18%

——廉潔誠信12%

16. 附加的說明文件：

由二零一三年一月九日至截標日止，競投者可前往羅理基

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

8. Caução provisória: $ 820 000,00 (oitocentas e vinte mil pa-
tacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancá-
ria ou seguro-caução aprovados 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 contra-
to, para reforço da caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidos como concorren-
tes as entidades inscritas na DSSOPT para execução de obras, 
bem como as que à data do concurso tenham requerido a sua 
inscrição, neste último caso a admissão é condicionada ao defe-
rimento do pedido de inscrição.

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

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

Dia e hora limite: dia 24 de Janeiro de 2013, quinta-feira, até 
às 17,00 horas.

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar, sala de reunião;

Dia e hora: dia 25 de Janeiro de 2013, sexta-feira, pelas 9,30 
horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão 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, hora e preço para obtenção da cópia e exame do 
processo:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

Hora: horário de expediente;

Preço: $ 2 000,00 (duas mil patacas).

15. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores 
de ponderação:

— Preço razoável: 60%;

— Plano de trabalhos: 10%;

— Experiência e qualidade em obras: 18%; e

— Integridade e honestidade: 12%.

16. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer na sede do GDI, sita 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º 
andar, a partir de 9 de Janeiro de 2013, inclusive, e até à data li-
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博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室，以了解有否附加

之說明文件。

二零一二年十二月五日於建設發展辦公室

主任 陳漢傑

（是項刊登費用為 $3,530.00）

環 境 保 護 局

名 單

環境保護局通過以審查文件方式，為編制外合同人員進行

第一職階一等高級技術員七缺的限制性普通晉級開考公告已於

二零一二年九月二十六日在《澳門特別行政區公報》第三十九

期第二組內公佈。 現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 梁婉芬 ..................................................................79.56 a）

2.º 陳澔斐 ..................................................................79.56 a）

3.º 周穎琪 ..................................................................79.44

4.º 盧松茂 ..................................................................79.25

5.º 黃漢龍 ..................................................................79.00

6.º 容丕顯 ..................................................................78.81

7.º 洪進財 ..................................................................74.19

a）得分相同，根據第23/2011號行政法規第二十六條第一

款的規定訂出排名的優先次序。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十

個工作日內提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一二年十一月三十日批示確認）

二零一二年十一月二十七日於環境保護局

典試委員會：

主席：環境保護局行政財政處處長 李少容

正選委員：環境保護局組織資訊處處長 馮文安

 能源業發展辦公室顧問高級技術員 余玉玲

（是項刊登費用為 $1,771.00）

mite para a entrega das propostas, para tomar conhecimento de 
eventuais esclarecimentos adicionais.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 5 
de Dezembro de 2012.

O Coordenador do Gabinete, Chan Hon Kit.

(Custo desta publicação $ 3 530,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Lista 

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado para o preenchimento de sete vagas 
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, do pessoal contra-
tado além do quadro da Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 26 
de Setembro de 2012:

Candidatos aprovados: valores

1.º Leung Yuen Fun ........................................................  79,56  a)

2.º Chan Hou Fei .............................................................  79,56  a)

3.º Chau Weng Kei ..........................................................  79,44

4.º Lou Chong Mao .........................................................  79,25

5.º Wong Hon Long .........................................................  79,00

6.º Iong Pei Hin  ..............................................................  78,81

7.º Hong Chon Choi  .......................................................  74,19

a) Igualdade de classificação: são aplicadas as preferências es-
tipuladas do n.º 1 do artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011.

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 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 30 de Novembro de 2012).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 27 de No-
vembro de 2012.

O Júri:

Presidente: Lei Sio Iong, chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental.

Vogais efectivos: Fong Man On, chefe da Divisão de Orga-
nização e Informática da Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental; e

Iu Iok Leng, técnica superior assessora do Gabinete para o 
Desenvolvimento do Sector Energético.

(Custo desta publicação $ 1 771,00)
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交 通 事 務 局

公 告

交通事務局通過以審查文件及有限制方式，為交通事務局

以編制外合同任用的人員進行下列限制性普通晉級開考的公告

已於二零一二年十一月二十一日第四十七期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款規定，准考人臨時名

單已張貼於澳門馬交石炮台馬路33號六樓交通事務局行政及財

政處告示板，以及本局網頁以供查閱：

技術輔助人員組別之第一職階首席技術輔導員一缺。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單

被視為確定名單。

二零一二年十二月五日於交通事務局

代局長 鄭岳威

（是項刊登費用為 $1,057.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», se encontra afixada, no quadro de anúncios 
da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Servi-
ços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), sita na Estrada de D. 
Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau, e publicadas nas páginas elec-
trónicas da DSAT, a lista provisória do candidato ao concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
contratados além do quadro da DSAT, para o preenchimento 
do seguinte lugar da DSAT, cujo anúncio do aviso de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 47, II Série, de 21 de Novembro de 2012:

Um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, do grupo 
de pessoal técnico de apoio.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 5 do artigo 18. º do supracitado diploma legal.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 5 de 
Dezembro de 2012.

O Director dos Serviços, substituto, Chiang Ngoc Vai.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

maggie
Stamp
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