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SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Anúncio

Faz-se público que, 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), se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do quadro 
de pessoal dos Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, 
para um lugar de intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão, da 
carreira de interpretação-tradutor do quadro de pessoal dos 
Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa. 

O aviso de abertura do concurso encontra-se afixado na 
Divisão de Administração Geral e Gestão Financeira dos Ser-
viços de Apoio à Assembleia Legislativa, sita no Edifício da 
Assembleia Legislativa, na Praça da Assembleia Legislativa, e 
está disponível na página oficial da Assembleia Legislativa na 
internet.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 31 de De-
zembro de 2013.

A Secretária-geral, Ieong Soi U.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Anúncio

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 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, sito 
na Avenida da Praia Grande, n.º 804, Edif. China Plaza, 13.º 
andar A-F, e publicada na página electrónica deste Gabinete 
http://www.gpdp.gov.mo, a lista provisória do candidato ao 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, área informática, da carreira de técnico, em regime 
de contrato além do quadro do Gabinete para a Protecção de 
Dados Pessoais para efeitos de consulta, cujo anúncio do aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 45, II Série, de 6 de Novembro 
de 2013.

立 法 會 輔 助 部 門

公 告

為填補立法會輔助部門編制內翻譯員職程第一職階顧問翻

譯員一缺，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舉行普通晉級開考。

開考通告張貼於立法會前地立法會大樓立法會輔助部門一

般行政及財政管理處，並於立法會網頁公佈。

報考申請應自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日緊

接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一三年十二月三十一日於立法會輔助部門

秘書長 楊瑞茹

（是項刊登費用為 $1,224.00）

個 人 資 料 保 護 辦 公 室

公  告

本辦公室以編制外合同制度填補技術員職程第一職階二等

技術員（資訊範疇）一缺，經於二零一三年十一月六日第四十五

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過考核方式進行普通

對外入職開考通告。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三

款的規定，將投考人臨時名單張貼於南灣大馬路804號中華廣場

十三樓A-F座的個人資料保護辦公室告示板供查閱，及上載於本

辦公室網頁http://www.gpdp.gov.mo。

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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二零一四年一月二日於個人資料保護辦公室

辦公室主任 陳海帆

（是項刊登費用為 $989.00）

存 款 保 障 基 金

通 告

第001/2014-FGD號通告

存款保障基金依照七月九日第9/2012號法律第十一條第一

款之規定，公佈參加機構名單：

1. 總行設於本澳之銀行/機構

大豐銀行股份有限公司； 

永亨銀行股份有限公司； 

匯業銀行股份有限公司； 

中國建設銀行（澳門）股份有限公司； 

中國工商銀行（澳門）股份有限公司； 

澳門國際銀行股份有限公司； 

澳門商業銀行股份有限公司； 

澳門華人銀行股份有限公司； 

必利勝銀行股份有限公司； 

大西洋銀行股份有限公司；

郵政儲金局。

2. 總行設於外地之銀行

香港上海匯豐銀行有限公司； 

星展銀行（香港）有限公司； 

中國銀行股份有限公司； 

花旗銀行； 

渣打銀行； 

廣發銀行股份有限公司； 

永豐商業銀行股份有限公司； 

創興銀行有限公司； 

東亞銀行有限公司； 

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 2 de Ja-
neiro de 2014.

A Coordenadora do Gabinete, Chan Hoi Fan.

(Custo desta publicação $ 989,00)

FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

Aviso

Aviso n.º 001/2014-FGD

O Fundo de Garantia de Depósitos, em conformidade com o 
n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 9/2012, de 9 de Julho, torna públi-
ca a lista de entidades participantes:

1. Bancos/instituições com sede em Macau

Banco Tai Fung, S.A.; 

Banco Weng Hang, S.A.; 

Banco Delta Ásia, S.A.; 

Banco de Construção da China (Macau), S.A.; 

Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A.; 

Banco Luso Internacional, S.A.; 

Banco Comercial de Macau, S.A.; 

Banco Chinês de Macau, S.A.; 

Banco Espírito Santo do Oriente, S.A.; 

Banco Nacional Ultramarino, S.A.;

Caixa Económica Postal.

2. Bancos com sede no exterior 

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; 

DBS Bank (Hong Kong) Limited; 

Bank of China Limited; 

Citibank, N.A.; 

Standard Chartered Bank; 

China Guangfa Bank Company Limited; 

Bank SinoPac Company Limited; 

Chong Hing Bank Limited; 

The Bank of East Asia, Limited; 
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恒生銀行有限公司； 

中信銀行（國際）有限公司； 

交通銀行股份有限公司； 

葡國商業銀行股份有限公司；

第一商業銀行股份有限公司；

永隆銀行有限公司；

華南商業銀行股份有限公司。

二零一三年十二月十八日於存款保障基金

行政管理委員會：

主席：丁連星

委員：尹先龍

（是項刊登費用為 $2,750.00）

行  政  公  職  局

名 單

行政公職局為填補以編制外合同任用的技術員職程第一職

階首席技術員一缺，經二零一三年九月十一日第三十七期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式進行普

通晉級開考的公告。現公佈投考人最後成績如下：

合格應考人： 分

余小慧 ............................................................................. 84.06

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，投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。

（經二零一三年十二月十七日行政法務司司長的批示認可）

二零一三年十二月三日於行政公職局

典試委員會：

主席：林婷婷

正選委員：鄧子敏 

候補委員：朱善衡

（是項刊登費用為 $1,331.00）

Hang Seng Bank Limited; 

China CITIC Bank International Limited; 

Bank of Communications Company Limited;

Banco Comercial Português, S.A.;

Banco Comercial Primeiro, S.A.;

Banco Wing Lung, Limitada;

Hua Nan Commercial Bank, Ltd.

Fundo de Garantia de Depósitos, aos 18 de Dezembro de 
2013.

Pel’O Conselho de Administração:

Anselmo Teng, presidente; e   

Wan Sin Long, administrador.

(Custo desta publicação $ 2 750,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar 
de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, provido 
em regime de contrato além do quadro do pessoal da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 37, II Série, de 11 de Setembro de 
2013:

Candidato aprovado: valores

Yu Siu Wai ............................................................................84,06

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, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.

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

Administração e Justiça, de 17 de Dezembro de 2013).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 3 de Dezembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Lum Ting Ting.

Vogal efectivo: Tang Chi Man.

Vogal suplente: Luís Chu.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)
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行政公職局為填補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（資訊範疇）五缺，經二零一三年十月

二十三日第四十三期《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 林志勤 ........................................................................ 85.31

2.º 卜志輝 ........................................................................ 83.75

3.º 陳璧瑩 ........................................................................ 83.69

4.º 黃書源 ........................................................................ 83.56

5.º 梁偉基 ........................................................................ 80.25

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。

（經二零一三年十二月十七日行政法務司司長的批示認可） 

二零一三年十二月十一日於行政公職局

典試委員會：

主席：李紹昌

委員：陳子健 

   李偉倫

（是項刊登費用為 $1,224.00）

公 告

為填補經由本局以編制外合同任用的高級技術員職程第一

職階一等高級技術員三缺，經二零一三年十一月二十日第四十七

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。

二零一三年十二月二十六日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $920.00）

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de cinco 
lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, área de infor-
mática, da carreira de técnico superior, providos em regime de 
contrato além do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 43, II Série, de 23 de Outubro de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lam Chi Kan .................................................................85,31

2.º Pok Chi Fai .....................................................................83,75

3.º Chan Pek Ieng ................................................................83,69

4.º Wong Su Un ...................................................................83,56

5.º Leong Wai Kei ...............................................................80,25

 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), os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.

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

Administração e Justiça, de 17 de Dezembro de 2013).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 11 de Dezembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Lei Sio Cheong.

Vogais: Chan Chi Kin.

Lei Wai Lon.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Anúncios

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 Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública, sita na Rua do Campo n.º 162, Edi-
fício Administração Pública, 26.º andar, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de acesso, condicionado, do-
cumental, para o preenchimento de três lugares de técnico su-
perior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
providos em regime de contrato além do quadro do pes soal 
desta Direcção de Serviços, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 47, II Série, de 20 de Novembro de 2013.

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 26 de Dezembro de 2013.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 920,00)
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茲公佈，有關填補各公共部門資訊範疇高級技術員職程第

一職階二等高級技術員職級五十二個（52）職缺以及未來兩年

將出現的同一範疇第一職階二等高級技術員職缺而以考核方

式進行對外入職中央開考（開考通告已於二零一三年三月十三

日第十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登），口試（知識

考試第二階段）的地點、日期及時間，已張貼於澳門水坑尾街

一百六十二號公共行政大樓地下的行政公職局接待處以供查閱

（查閱時間為週一至週四上午九時至下午五時四十五分，週五上

午九時至下午五時三十分），該考試地點、日期及時間另上載於

行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/。

二零一三年十二月三十一日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $881.00）

法 務 局

公 告

法務局為填補以下空缺，現根據第14 / 2 0 0 9號法律和第

23/2011號行政法規的規定，以文件審閱及有限制方式，為法務局

之公務人員進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼在水坑尾

街162號公共行政大樓十九樓法務局內，並於法務局網頁及行政

公職局網頁內公布，而遞交報考申請表之期限為十日，自本公告

公布在《澳門特別行政區公報》後的第一個工作日起計算：

I. 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；

法律範疇第一職階一等高級技術員一缺。

II. 編制內人員空缺：

資訊範疇第一職階首席顧問高級技術員一缺。

二零一三年十二月三十一日於法務局

局長 張永春

（是項刊登費用為 $1,263.00）

Torna-se público que se encontram afixados no balcão de 
atendimento da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, sito na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Admi-
nistração Pública, r/c, Macau, podendo ser consultados no local 
indicado, dentro do horário de expediente (segunda a quinta-
-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 
horas), e disponibilizados na página electrónica dos SAFP — 
http://www.safp.gov.mo/ — o local, data e hora da prova oral 
(2.ª fase das provas de conhecimentos) relativa ao concurso 
centralizado, de ingresso externo, de prestação de provas, para 
o provimento de cinquenta e dois lugares vagos e dos que vie-
rem a verificar-se no prazo de dois anos nos serviços públicos, 
na categoria de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de informática, cujo aviso de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 13 de Março de 
2013.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 31 de Dezembro de 2013.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 881,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Anúncio

Informa-se que se encontram afixados, 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 
publicados na internet da DSAJ e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, os avisos referentes à abertu-
ra dos concursos comuns, de acesso, documentais, condiciona-
dos aos trabalhadores da DSAJ, nos termos definidos na Lei 
n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, 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 Ma-
cau, tendo em vista o preenchimento dos seguintes lugares:

I. Lugares dos trabalhadores contratados além do quadro:

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

Um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, área 
jurídica.

II. Lugar do quadro:

Um lugar de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, 
área de informática.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 31 de De-
zembro de 2013.

O Director dos Serviços, Cheong Weng Chon.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)
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身 份 證 明 局

名 單

身份證明局為填補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（資訊範疇）三缺，經於二零一三年十月

二十三日第四十三期《澳門特別行政區公報》第二組公布以文件

審閱、有限制的方式進行普通晉級開考的開考通告。現公佈應考

人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 吳俊峰 ........................................................................ 83.22

2.º 陳婉麗 ........................................................................ 83.06

3.º 吳雲嶺 ........................................................................ 80.00

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。

（經二零一三年十二月三十日行政法務司司長的批示確認）

二零一三年十二月十八日於身份證明局

典試委員會：

主席：身份證明局處長 唐偉杰

正選委員：身份證明局顧問高級技術員 曾綺清

候補委員：土地工務運輸局顧問高級技術員 黃冠翹

（是項刊登費用為 $1,429.00）

身份證明局為填補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三缺，經於二零一三年十月二十三日第

四十三期《澳門特別行政區公報》第二組公布以文件審閱、有限

制的方式進行普通晉級開考的開考通告。現公佈應考人評核成

績如下：

合格應考人： 分

1.º 麥倩盈 ........................................................................ 82.00

2.º 廖凱雯 ........................................................................ 81.56

3.º 程慧嫻 ........................................................................ 81.11

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Listas

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de três lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, área 
de informática, da carreira de técnico superior, providos em 
regime de contrato além do quadro do pessoal da Direcção dos 
Serviços de Identificação (DSI), cujo anúncio do aviso foi pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 43, II Série, de 23 de Outubro de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Ng Chon Fong ................................................................83,22

2.º Chan Un Lai ..................................................................83,06

3.º Ng Wan Leng .................................................................80,00

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 da Ex.ma Senhora Secretária para a 

Administração e Justiça, de 30 de Dezembro de 2013).

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 18 de Dezembro 
de 2013.

O Júri:

Presidente: Tong Wai Kit, chefe de divisão da DSI.

Vogal efectiva: Chang I Cheng, técnica superior assessora da 
DSI.

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

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
três lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carrei-
ra de adjunto-técnico, providos em regime de contrato além do 
quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Identificação 
(DSI), cujo anúncio do aviso foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 23 
de Outubro de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Mak Sin Ieng ..................................................................82,00

2.º Lio Hoi Man ...................................................................81,56

3.º Cheng Wai Han .............................................................81,11

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 
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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。

（經二零一三年十二月三十日行政法務司司長的批示確認）

二零一三年十二月十八日於身份證明局

典試委員會：

主席：身份證明局處長 唐偉杰

正選委員：身份證明局首席特級技術輔導員 林惠玲

候補委員：勞工事務局一等技術員 洪志恆

（是項刊登費用為 $1,468.00）

民 政 總 署

名 單

本署透過二零一三年十月三日第四十期第二組《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行政技術助理員職

程第一職階特級行政技術助理員貳缺，現公佈准考人評核成績

如下：

合格准考人： 分

1.º梁, 翼泉 ...................................................................... 87.19

2.º Chan, Agostinho ...................................................... 86.88

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。

（經二零一三年十二月十九日管理委員會會議確認）

二零一三年十二月六日於民政總署

典試委員會：

主席：人力資源處處長 張達明

正選委員：資訊處顧問高級技術員 Candido Cristina 

      Bernardete

  教育暨青年局一等技術員 梁永滿

（是項刊登費用為 $1,468.00）

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 da Ex.ma Senhora Secretária para a 

Administração e Justiça, de 30 de Dezembro de 2013).

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 18 de Dezembro 
de 2013.

O Júri:

Presidente: Tong Wai Kit, chefe de divisão da DSI.

Vogal efectiva: Lam Wai Leng, adjunto-técnico especialista 
principal da DSI.

Vogal suplente: Hong Chi Hang, técnico de 1.ª classe da Direc-
ção dos Serviços para os Assuntos Laborais.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Lista

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de 
dois lugares de assistente técnico administrativo especialista, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, provi-
dos 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 40, II Série, de 3 de Outubro de 2013: 

Candidatos aprovados: valores

1.º Leong Iek Chun ............................................................. 87,19 

2.º Chan, Agostinho ...........................................................                               86,88

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 candi-
datos podem 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 19 de 

Dezembro de 2013). 

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 6 de 
Dezembro de 2013.

O Júri:

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

Vogais efectivos: Candido Cristina Bernardete, técnica supe-
rior assessora da Divisão de Informática; e

Leong Weng Mun, técnico de 1.ª classe da Direcção dos Ser-
viços de Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)
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退  休  基  金  會

公 告

為填補退休基金會以下空缺，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晉級普通

開考。有關開考通告正張貼在新口岸宋玉生廣場181至187號，光

輝商業中心二十樓退休基金會行政及財政處內，並於本會及行

政公職局網頁內公佈。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。

高級技術員職程的編制內第一職階首席顧問高級技術員一

缺；

高級技術員職程的編制外合同第一職階首席高級技術員一

缺。

二零一三年十二月三十日於退休基金會

行政管理委員會代主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $1,057.00）

財 政 局

公 告

為填補以下財政局以編制外合同任用的人員空缺，經二零

一三年十一月二十七日第四十八期《澳門特別行政區公報》第二

組刊登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《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在南灣大

馬路575、579及585號財政局大樓十四樓財政局之行政暨財政處

以供查閱：

高級技術員職程第一職階顧問高級技術員一缺；

技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員五缺。

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。

二零一三年十二月二十七日於財政局

局長 江麗莉

（是項刊登費用為 $1,087.00）

FUNDO DE PENSÕES

Anúncio

Torna-se público que se encontram afixados, na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira do Fundo de Pensões, sita na Alame-
da Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 181 a 187, Centro Comercial 
Brilhantismo, 20.º andar, e publicados na internet deste Fundo 
e dos SAFP, os avisos referentes à abertura dos concursos co-
muns, de acesso, documentais, condicionados ao pessoal do 
Fundo de Pensões, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Re-
gime 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», com dez dias de prazo para a apresen-
tação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato 
ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau:

Um lugar de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior do quadro de pessoal;

Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, da carrei-
ra de técnico superior, em regime de contrato além do quadro.

Fundo de Pensões, aos 30 de Dezembro de 2013.

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

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Anúncio

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 encontram afixadas, na Divisão 
Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Fi-
nanças, sita na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, 
Edifício «Finanças» 14.º andar, as listas provisórias dos candi-
datos aos concursos comuns, de acesso, documentais, condi-
cionados, para o preenchimento dos seguintes lugares, providos 
em regime de contrato além do quadro do pessoal da Direcção dos 
Serviços de Finanças, cujos anúncios do aviso de abertura foram 
publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 48, II Série, de 27 de Novembro de 2013:

— Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior;

— Cinco lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico.

As listas são consideradas definitivas, nos termos do n.º 5 do 
artigo 18.º do regulamento administrativo supracitado.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 27 de Dezembro de 
2013.

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)
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勞 工 事 務 局

通 告

第16/dir/DSAL/2013號批示

本人行使刊登於二零一二年四月十八日第十六期《澳門特

別行政區公報》第二組所載由經濟財政司司長於四月十二日作

出的第77/2012號批示第二款所賦予之權限，並根據七月六日第

24/2004號行政法規第四條（五）項以及八月四日第26/2009號行

政法規第二十二條的規定，決定：

1. 將本人的及獲轉授予的下列權限授予及轉授予勞工事務

局副局長劉偉明碩士：

1.1. 領導及協調就業廳、職業培訓廳及其附屬單位；

1.2. 簽署上述兩個單位發給予澳門特別行政區私人及公共

實體之常規性書信、文書及公函，但呈交予各主要官員辦公室之

文件除外；

1.3. 認可上述兩個單位人員的工作表現評核；

1.4. 核准上述兩個單位人員的年假表；

1.5. 批准上述兩個單位人員享受年假或將之提前或延遲；

1.6. 就上述兩個單位人員因個人理由或工作需要而累積年

假作出決定；

1.7.  界定上述兩個單位人員的合理缺勤或不合理缺勤；

1.8. 許可上述兩個單位人員在法律所定限度內之超時工作

或輪班工作；

1.9. 准許上述兩個單位人員及其家屬到衛生局之健康檢查

委員會接受檢查；

1.10. 准許上述兩個單位人員參與在本地區舉辦的會議、研

討會、座談會、講座及其他同類活動；

1.11. 許可返還與確保承諾及執行與澳門特別行政區簽訂之

合同無關的文件；

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Avisos

Despacho n.º 16/dir/DSAL/2013

Usando da faculdade que me é conferida pelo n.º 2 do Des-
pacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 77/2012, 
de 12 de Abril, publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 18 de Abril de 
2012, e de acordo com a alínea 5) do artigo 4.º do Regulamento 
Administrativo n.º 24/2004, de 6 de Julho, e o disposto no ar-
tigo 22.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, de 4 de 
Agosto, determino:

1. São delegadas e subdelegadas no subdirector destes Serviços, 
mestre Lau Wai Meng, as minhas competências e as que me 
foram subdelegadas:

1.1 Direcção e coordenação do Departamento de Emprego 
e Departamento de Formação Profissional e das respectivas 
subunidades;

1.2 Assinar cartas, correspondência e ofícios de rotina que 
aquelas duas subunidades emitirem a favor de entidades públi-
cas ou privadas da Região Administrativa Especial de Macau, 
com excepção dos documentos dirigidos aos Gabinetes dos 
titulares dos principais cargos;

1.3 Homologar as avaliações do desempenho do pessoal 
afecto àquelas subunidades;

1.4 Aprovar o mapa de férias do pessoal afecto àquelas subuni-
dades;

1.5 Autorizar o gozo, a antecipação ou o adiamento de férias 
do pessoal afecto àquelas subunidades;

1.6 Decidir sobre a acumulação de férias, por motivos pes-
soais ou por conveniência de serviço do pessoal afecto àquelas 
subunidades; 

1.7 Justificar ou injustificar as faltas do pessoal afecto àquelas 
subunidades; 

1.8 Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias ou por turnos do pessoal afecto àquelas subuni-
dades, até ao limite previsto por lei; 

1.9 Autorizar a apresentação do pessoal afecto àquelas subuni-
dades e seus familiares às Juntas Médicas que funcionam no âmbi-
to dos Serviços de Saúde;

1.10 Autorizar a participação do pessoal afecto àquelas subuni-
dades em congressos, seminários, colóquios, conferências e outras 
actividades semelhantes, quando realizados na Região Adminis-
trativa Especial de Macau;

1.11 Autorizar a restituição de documentos que não sejam 
pertinentes à garantia de compromissos ou execução de con-
tratos com a Região Administrativa Especial de Macau;



N.º 2 — 8-1-2014 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 465

1.12. 准許簽發存檔於上述兩個單位的文件之證明，但法律

另有規定者除外；

1.13. 許可作出載於預算開支表章節中關於勞工事務局並在

被轉授權人職權管轄範圍內的工程及資產及勞務取得之開支，

但以澳門幣伍萬圓為限，如豁免諮詢，該金額減半。

2. 現授予及轉授予之權限不妨礙收回權及監管權。

3. 透過獲司長確認後公布於《澳門特別行政區公報》的批

示，上述獲授權人可將被視為有助部門良好運作的適當權限轉

授予具主管職務的人員。

4. 對行使現授予及轉授予的權限而作出的行為，得提起必

要訴願，但本批示第1.3項及法律另有規定者除外。

5. 追認獲授權人自二零一三年十二月五日起在本授權及轉授

權範圍內作出的行為。

6. 廢止公布於二零一三年二月二十日第八期《澳門特別行政

區公報》第二組的勞工事務局局長第006/d i r/DSA L/2013號批

示及第007/dir/DSAL/2013號批示。

7. 本批示由刊登於《澳門特別行政區公報》翌日起生效。

（經濟財政司司長於二零一三年十二月十八日批示確認）

二零一三年十二月十六日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $3,745.00）

第18/dir/DSAL/2013號批示

本人行使刊登於二零一二年四月十八日第十六期《澳門特

別行政區公報》第二組所載由經濟財政司司長於四月十二日作

出的第77/2012號批示第二款所賦予之權限，並根據七月六日第

24/2004號行政法規第四條（五）項以及八月四日第26/2009號行

政法規第二十二條的規定，決定：

1. 將以下屬研究及資訊廳的行政技術管理權限授予及轉授

1.12 Autorizar a passagem de certidões de documentos ar-
quivados naquelas duas subunidades, com exclusão dos excep-
cionados por lei;

1.13 Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 
de bens e serviços, por força das dotações inscritas no capítulo 
da tabela de despesas do Orçamento, relativo à Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais, no âmbito das atribuições 
do subdelegado, até ao montante de $50,000 patacas, sendo o 
valor indicado reduzido a metade quando seja dispensada a reali-
zação de consulta. 

2. A presente delegação e subdelegação de competências é 
feita sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

3. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, homologado pelo Secretário, 
o delegado, acima referido, poderá subdelegar no pessoal com 
funções de chefia as competências que forem julgadas adequa-
das ao bom funcionamento dos Serviços.

4. Dos actos praticados no uso da delegação e subdelegação 
de competências aqui conferidas cabe recurso hierárquico 
necessário, com exclusão da alínea 1.3 deste despacho e dos 
excepcionados por lei.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, no 
âmbito da presente delegação ou subdelegação de competên-
cias, desde 5 de Dezembro de 2013.

6. São revogados os Despachos n.os 006/dir/DSAL/2013 
e 007/dir/DSAL/2013 do director da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais, publicados no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 20 
de Fevereiro de 2013.

7. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da 
sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

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

Economia e Finanças, de 18 de Dezembro de 2013).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 16 de 
Dezembro de 2013.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 3 745,00)

Despacho n.º 18/dir/DSAL/2013

Usando da faculdade que me é conferida pelo n.º 2 do Des-
pacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 77/2012, 
de 12 de Abril, publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 16, II Série,  de 18 de Abril de 
2012, e de acordo com a alínea 5) do artigo 4.º do Regulamento 
Administrativo n.º 24/2004, de 6 de Julho, e o disposto no ar-
tigo 22.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, de 4 de 
Agosto, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na chefe do Departamento 
de Estudos e Informática destes Serviços, mestre Tai Peng ou 
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予研究及資訊廳廳長戴冰碩士或當其出缺或因故不能視事時的

代任人：

1.1 准許該廳工作人員享受年假或將之提前或延遲；

1.2 就因個人理由或工作需要而累積年假作出決定；

1.3 界定合理缺勤或不合理缺勤。

2. 現授予及轉授予之權限不妨礙收回權及監管權。

3. 透過獲司長確認後公布於《澳門特別行政區公報》的批

示，上述獲授權人可將被視為有助部門良好運作的適當權限轉

授予具主管職務的人員。

4. 對行使現授予及轉授予的權限而作出的行為，得提起必

要訴願，但法律另有規定者除外。

5. 追認獲授權人自二零一三年十一月二十七日起在本授權及

轉授權範圍內作出的行為。

6 .  廢止公布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》第二組的勞工事務局局長第26/d i r/

DSAL/2012號批示。

7. 本批示由刊登於《澳門特別行政區公報》翌日起生效。

（經濟財政司司長於二零一三年十二月十八日批示確認）

二零一三年十二月十六日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $2,114.00）

澳 門 金 融 管 理 局

通  告

第001/2014-AMCM號通告

澳門金融管理局依照經七月五日第32/93/M號法令核准之

《金融體系法律制度》第十四條之規定，公佈獲准在澳門特別行

政區從事業務之機構名單：

1. 信用機構

1.1 全能業務銀行

quem a substitua na sua ausência ou impedimento, as seguintes 
competências relativas à gestão técnico-administrativa perten-
centes ao mesmo departamento:

1.1  Autorizar o gozo, a antecipação ou o adiamento de férias 
dos trabalhadores afectos àquele departamento;

1.2  Decidir sobre a acumulação de férias, por motivos pessoais 
ou por conveniência de serviço; 

1.3  Justificar ou injustificar as faltas.

2. A presente delegação e subdelegação de competências é 
feita sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

3. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, homologado pelo Secretário, 
a delegada, acima referida, poderá subdelegar no pessoal com 
funções de chefia as competências que forem julgadas adequa-
das ao bom funcionamento dos Serviços.

4. Dos actos praticados no uso da delegação e subdelegação 
de competências aqui conferidas cabe recurso hierárquico ne-
cessário, com exclusão dos excepcionados por lei.

5. São ratificados todos os actos praticados pela delegada, no 
âmbito da presente delegação ou subdelegação de competên-
cias, desde 27 de Novembro de 2013.

6. É revogado o Despacho do director da Direcção dos Ser-
viços para os Assuntos Laborais n.º 26/dir/DSAL/2012, publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 47, II Série, de 21 de Novembro de 2012.

7. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da 
sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

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

Economia e Finanças, de 18 de Dezembro de 2013).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 16 de 
Dezembro de 2013.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 2 114,00)

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Aviso

Aviso n.º 001/2014-AMCM

A Autoridade Monetária de Macau, em conformidade com o 

artigo 14.º do Regime Jurídico do Sistema Financeiro, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 32/93/M, de 5 de Julho, torna pública 
a lista de operadores autorizados a exercer a sua actividade na 
Região Administrativa Especial de Macau:

1. Instituições de crédito

1.1. Bancos com licença plena
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1.1.1 總行設於本澳之銀行

大豐銀行股份有限公司； 

永亨銀行股份有限公司； 

匯業銀行股份有限公司； 

中國建設銀行（澳門）股份有限公司； 

中國工商銀行（澳門）股份有限公司； 

澳門國際銀行股份有限公司； 

澳門商業銀行股份有限公司； 

澳門華人銀行股份有限公司； 

必利勝銀行股份有限公司； 

大西洋銀行股份有限公司。 

1.1.2 總行設於外地之銀行

香港上海匯豐銀行有限公司； 

星展銀行（香港）有限公司； 

中國銀行股份有限公司； 

花旗銀行； 

渣打銀行； 

廣發銀行股份有限公司； 

永豐商業銀行股份有限公司； 

創興銀行有限公司； 

東亞銀行有限公司； 

恒生銀行有限公司； 

中信銀行（國際）有限公司； 

交通銀行股份有限公司； 

葡國商業銀行股份有限公司；

第一商業銀行股份有限公司；

永隆銀行有限公司；

華南商業銀行股份有限公司。

1.2 離岸金融機構

1.2.1 總行設於外地之離岸金融機構

BPI銀行股份有限公司；

儲金行股份有限公司。 

1.1.1. Bancos com sede em Macau

Banco Tai Fung, S.A.; 

Banco Weng Hang, S.A.; 

Banco Delta Ásia, S.A.; 

Banco de Construção da China (Macau), S.A.; 

Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A.; 

Banco Luso Internacional, S.A.; 

Banco Comercial de Macau, S.A.; 

Banco Chinês de Macau, S.A.; 

Banco Espírito Santo do Oriente, S.A.; 

Banco Nacional Ultramarino, S.A. 

1.1.2. Bancos com sede no exterior

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; 

DBS Bank (Hong Kong) Limited; 

Bank of China Limited; 

Citibank, N.A.; 

Standard Chartered Bank; 

China Guangfa Bank Company Limited; 

Bank SinoPac Company Limited; 

Chong Hing Bank Limited; 

The Bank of East Asia, Limited; 

Hang Seng Bank Limited; 

China CITIC Bank International Limited; 

Bank of Communications Company Limited;

Banco Comercial Português, S.A.;

Banco Comercial Primeiro, S.A.;

Banco Wing Lung, Limitada;

Hua Nan Commercial Bank, Ltd.  

1.2. Instituições financeiras «off-shore»

1.2.1. Sucursais de bancos com sede no exterior

Banco BPI, S.A.;

Caixa Geral de Depósitos, S.A.   
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1.3 其他信用機構

郵政儲金局； 

澳門通股份有限公司；

萊茵大豐（澳門）國際融資租賃股份有限公司。 

2. 金融公司

工銀（澳門）投資股份有限公司。

3. 金融中介業務公司

3.1 總公司設於外地之金融中介業務公司

海通國際證券有限公司； 

新鴻基投資服務有限公司。 

4. 其他金融機構

4.1 總公司設於外地之其他金融機構代理辦事處

中銀信用卡（國際）有限公司。

5. 在本澳設立之現金速遞公司

BDO（澳門）現金速遞有限公司； 

盈菲國際（澳門）現金速遞有限公司。 

6. 在本澳設立之兌換店

瑞昌銀號有限公司； 

同利銀號有限公司； 

葡京找換有限公司； 

國際運通（找換）有限公司； 

百匯兌換有限公司； 

亞洲兌換店有限公司； 

歐德利兌換有限公司； 

中華（澳門）兌換有限公司； 

第一國際資源（澳門）兌換有限公司； 

環球通找換有限公司； 

華融兌換店有限公司；

Travelex澳門有限公司。 

7. 獲准在博彩娛樂場所內經營兌換櫃台之本地機構

澳門博彩股份有限公司； 

威尼斯人澳門股份有限公司； 

1.3. Outras instituições de crédito

Caixa Económica Postal; 

Macau Pass, S.A.;

Companhia de Locação Financeira Internacional Land Tai 
Fung (Macau), S.A. 

2. Sociedades financeiras

Sociedade Financeira ICBC (Macau) Capital, S.A.

3. Companhias de intermediação financeira

3.1. Companhias de intermediação financeira com sede no 
exterior

Haitong – Companhia de Valores Internacional, Limitada; 

Sun Hung Kai Investment Services Limited. 

4. Outras instituições financeiras

4.1. Escritórios de representação de outras instituições finan-
ceiras com sede no exterior

BOC Credit Card (International) Limited.

5. Sociedades de entrega rápida de valores em numerário 
com sede em Macau

Sociedade de Entrega de Valores BDO (Macau), Limitada; 

Pacific Ace (Macau) – Entrega de Valores, Limitada. 

6. Casas de câmbio com sede em Macau

Casa de Câmbio Soi Cheong, Limitada; 

Casa de Câmbio Tong Lei Limitada; 

Casa de Câmbio Lisboa, Limitada; 

International Express (Casa de Câmbio), Limitada; 

P & W, Casa de Câmbio, Limitada; 

Casa de Câmbios Ásia, Limitada; 

Aldifera, Casa de Câmbio, Limitada; 

Casa de Câmbio Chong Wa (Macau), Limitada; 

Casa de Câmbio First Internacional Resources (Macau), Li-
mitada; 

Casa de Câmbio Mundo Limitada; 

Casa de Câmbio Wa Iong, Limitada;

Travelex Macau Limitada. 

7. Instituições locais autorizadas para operar balcões de 
câmbio nos casinos

Sociedade de Jogos de Macau, S.A.; 

Venetian Macau, S.A.; 



N.º 2 — 8-1-2014 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 469

永利渡假村（澳門）股份有限公司； 

銀河娛樂場股份有限公司； 

新濠博亞博彩（澳門）股份有限公司； 

美高梅金殿超濠股份有限公司。 

二零一四年一月二日於澳門金融管理局

行政委員會：

主席：丁連星

委員：尹先龍

（是項刊登費用為 $5,504.00）

中 國 與 葡 語 國 家 經 貿 合 作 論 壇

常 設 秘 書 處 輔 助 辦 公 室

名 單

中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室為填

補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

員一缺，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考的招考公

告。有關公告經於二零一三年九月十八日第三十八期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

Lurdes Marques Silva Carneiro de Sousa .................. 81.50

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及第二款的規定，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。

（經經濟財政司司長二零一三年十一月二十九日批示確認）

二零一三年十一月二十八日於中國與葡語國家經貿合作論壇

常設秘書處輔助辦公室

典試委員會：

主席：中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公

室主任 姍桃絲

委員：顧問高級技術員（統計暨普查局） 林葆青

候補委員：首席顧問高級技術員（行政公職局） 譚惠珠

（是項刊登費用為 $1,537.00）

Wynn Resorts (Macau), S.A.; 

Galaxy Casino, S.A; 

Melco Crown Jogos (Macau), S.A; 

MGM Grand Paradise, S.A. 

Autoridade Monetária de Macau, aos 2 de Janeiro de 2014.

Pel’O Conselho de Administração:

Anselmo Teng, presidente; 

Wan Sin Long, administrador.

(Custo desta publicação $ 5 504,00)

GABINETE DE APOIO AO SECRETARIADO

PERMANENTE DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO

ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS

PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, provido em regime de contrato além do quadro do 
Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, cujo anúncio do aviso de abertu-
ra foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 38, II Série, de 18 de Setembro de 2013:

Candidato aprovado: valores

Lurdes Marques Silva Carneiro de Sousa .......................81,50

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
o candidato podem 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 a 

Economia e Finanças, de 29 de Novembro de 2013).

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, aos 28 de Novembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Rita Botelho dos Santos, coordenadora do GASPF.

Vogal: Lam Pou Cheng, técnico superior assessor da DSEC.

Vogal suplente: Tam Wai Chu, técnico superior assessor 
principal dos SAFP.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)
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中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室為填

補以編制外合同任用的高級技術員職程第一職階一等高級技術

員一缺，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考的招考公

告。有關公告經於二零一三年九月十八日第三十八期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

劉敏婷 ............................................................................. 77.81

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及第二款的規定，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。

（經經濟財政司司長二零一三年十一月二十九日批示確認）

二零一三年十一月二十八日於中國與葡語國家經貿合作論壇

常設秘書處輔助辦公室

典試委員會：

主席：中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公

室主任 姍桃絲

委員：中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公

室首席翻譯員 鄺昀

   一等高級技術員（經濟局） 林暉

（是項刊登費用為 $1,263.00）

通 告

按照經濟財政司司長於二零一三年十二月二十六日之批示，

並根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，中國

與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室現通過以考核

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）兩缺。

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

告公佈於《澳門特別行政區公報》後緊接第一個工作日起計二十

天內遞交。

本開考有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico superior, provido em regime de contrato além do quadro 
do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, cujo anúncio do aviso de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 38, II Série, de 18 de Setembro de 2013:

Candidato aprovado: valores

Lao Man Teng ......................................................................77,81

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
o candidato podem 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 a 

Economia e Finanças, de 29 de Novembro de 2013).

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, aos 28 de Novembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Rita Botelho dos Santos, coordenadora do GASPF.

Vogais: Kuong Wan, intérprete-tradutor principal do GASPF; e

Lam Fai, técnico superior de 1.ª classe da DSE.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Economia e Finanças, de 26 de Dezembro de 2013, e 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011, se acha aberto o concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o recrutamento 
de dois lugares de auxiliar, 1.º escalão, área de servente, da 
carreira de auxiliar, em regime de contrato de assalariamento 
do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau.

O presente concurso comum é válido até um ano, a contar da 
data da publicação da lista classificativa final.
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2. 報考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

2.1 澳門特別行政區永久性居民；

2.2 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；及

2.3 具備小學畢業學歷。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 報考者須填寫第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》（格式1–可於印務局購買或在該局網頁下載），且於指

定限期前及辦公時間內，將報名表連同下列所載之有關文件，以

親送方式遞交至澳門南灣湖5A地段澳門財富中心13樓A-K單位

中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室。

3.2 遞交之文件

a）有效之身份證明文件副本（須出示正本作認證之用）；

b）本通告內所要求之學歷證明文件副本（須出示正本作認

證之用）；

c）以澳門特別行政區其中一種正式語文書寫及經投考人簽

署之履歷；

d）補充培訓之證明文件非屬必要提交，若有，則作履歷分析

之用；

e）與公共部門有聯繫之投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明曾任職務、現處職程及職級、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，如相關的個人檔案已存有上述

3.2中的a）、b）及e）項所指的文件，則免除提交，但須於報考時

明確聲明。

2. Condições de candidatura

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

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

2.2. 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, em vigor; e

2.3. Possuam habilitações académicas ao nível de ensino pri-
mário.

3. Forma de admissão e local de apresentação de candidatu-
ras e os elementos e documentos que a devem acompanhar

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchi-
mento da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (modelo 1 que 
se encontra à venda na Imprensa Oficial ou disponível no 
website da referida entidade), devendo o mesmo ser entregue 
pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e durante as horas 
normais de expediente, no balcão de atendimento do Gabinete 
de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Co-
operação Económica e Comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa, sito no Lago Nam Van, Quarteirão 5 Lote 
A, Edifício FIT (Financial & Information Technology), 13.º 
andar «A» a «K», Macau.

3.2 Documentos a apresentar:

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

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

c) Nota curricular escrita numa língua oficial da RAEM, de-
vidamente assinada pelo candidato;

d) Documentos comprovativos de formação complementar 
não exigida, caso os possuam, para efeitos de análise curricu-
lar;

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 
e a avaliação do desempenho relevante para apresentação a 
concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
a), b) e e) do ponto 3.2, se os mesmos já se encontrarem arqui-
vados nos respectivos processos individuais, devendo, neste 
caso, ser declarado expressamente tal facto na apresentação de 
candidatura.
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4. 職務內容

勤雜人員須具備從本身工作地點學習得來的實踐知識，以

便擔任通常屬非特定的勞力工作或執行簡單的體力勞動式的執

行性職務。

勤雜人員須執行非專門性的、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。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階勤雜人員之薪俸點為第14/2009號法律《公務人員

職程制度》附件一表二所載的第一級別110點，享有公職一般制

度規定的權利及福利。

6. 甄選方法

6.1 甄選採用以下評分方法及比例計算：

a）知識考試：60%；

b）專業面試：30%；及

c）履歷分析：10%。

6.2 上款a）項的甄選方法屬淘汰性質。

6.3 在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

6.4 知識考試以一小時為限之筆試形式進行，低於50分之投

考人將被淘汰，且不能進入接續之甄選。

知識考試是評估投考人擔任職務所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、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任

特定職務之能力。

4. Conteúdo funcional

Ao auxiliar cabem funções de natureza executiva simples, fí-
sica ou material, com tarefas diversas normalmente não especi-
ficadas, exigindo conhecimentos de ordem prática susceptíveis 
de serem aprendidos no local de trabalho.

O auxiliar executa tarefas simples não especificadas de 
carácter manual, exigindo principalmente esforço físico e 
conhecimentos elementares de índole prática: distribui corres-
pondência ou outros documentos ou encomendas no interior 
ou no exterior; auxilia os profissionais da especialidade em tra-
balhos menos qualificados como cargas, descargas, transporte 
e arrumação de materiais; encarrega-se da limpeza de locais 
de trabalho varrendo, limpando o pó, lavando, aspirando ou 
executando outras tarefas similares mantendo as superfícies e 
objectos em adequado estado de limpeza.

5. Vencimento, direitos e regalias

O auxiliar, 1.º escalão, vence pelo índice 110 da tabela indiciária, 
nível 1, constante do Mapa 2 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 «Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e 
usufrui dos direitos e regalias previstos no regime geral da fun-
ção pública.

6. Método de selecção

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

a) Prova de conhecimentos: 60%;

b) Entrevista profissional: 30%; e

c) Análise curricular: 10%.

6.2 O método referido na alínea a) do ponto anterior tem ca-
rácter eliminatório.

6.3 Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selec-
ção são classificados de 0 a 100.

6.4 A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma 
prova escrita e terá a duração de uma hora. Consideram-se ex-
cluídos e não são admitidos aos métodos de selecção seguintes 
os candidatos que obtenham classificação inferior a 50 pontos 
percentuais na prova de conhecimentos.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da fun-
ção.

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das exi-
gências da função.

A análise curricular visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho de determinada função, ponderando 
a habilitação académica e profissional, a avaliação do desem-
penho, a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos 
realizados e a formação profissional complementar.
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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。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

7. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

7.1《澳門特別行政區基本法》；

7.2 一般知識及社會知識。

在知識考試時，投考人除可參閱上述所列的法規外，不得參

閱並無指明的資料或文件。

知識考試的日期、時間和地點將登載於准考人確定名單之有

關公告上。

8. 名單張貼地點

臨時名單、確定名單及成績名單將於澳門南灣湖5A地段澳

門財富中心13樓A-K單位中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘

書處輔助辦公室之報告板上張貼。

9. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

10. 注意事項

報考人提供之資料只作本辦是次招聘用途，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：顧問高級技術員 Lurdes Marques Silva Carneiro

           de Sousa

正選委員：顧問高級技術員 楊懿

     首席特級技術輔導員 李坤

候補委員：首席特級行政技術助理員 蒙若堅

     首席行政技術助理員 陳碧霞

二零一四年一月二日於中國與葡語國家經貿合作論壇常設

秘書處輔助辦公室

辦公室主任 姍桃絲

（是項刊登費用為 $7,340.00）

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 nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

7. Programa das provas

O programa abrangerá as seguintes matérias:

7.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

7.2 Conhecimentos gerais e sociais.

Aos candidatos é permitida a consulta das legislações acima 
referidas no decurso da prova escrita, à excepção de quaisquer 
livros de referência ou informações.

A data, hora e local da realização da prova de conhecimen-
tos constarão do aviso referente à lista definitiva dos candida-
tos admitidos.

8. Locais de afixação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no quadro informativo do Gabinete de Apoio ao Secretariado 
Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Co-
mercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, sito 
no Lago Nam Van Quarteirão 5 Lote A, Edifício FIT (Financial 
& Information Technology), 13.º andar «A» a «K», Macau.

9. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

10. Observações

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

11. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lurdes Marques Silva Carneiro de Sousa, técnica 
superior assessora.

Vogais efectivos: Ieong I, técnica superior assessora; e

Lei Kuan, adjunto-técnico especialista principal.

Vogais suplentes: Joaquim Monteiro, técnico auxiliar admi-
nistrativo especialista principal; e

Chan Pek Ha, técnica auxiliar administrativa principal.

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, aos 2 de Janeiro de 2014.

A Coordenadora do Gabinete, Rita Botelho dos Santos.

(Custo desta publicação $ 7 340,00)
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會 展 業 發 展 委 員 會

公 告

第1/CDCE/2013號公開招標

根據經濟財政司司長於二零一三年十一月二十九日作出的批

示，為取得「澳門會展業發展藍圖研究」的研究服務進行公開招

標。

（1）判給實體：經濟財政司司長。

（2）進行招標程序之部門：會展業發展委員會。

（3）承投標的：提供「澳門會展業發展藍圖研究」的研究服

務。

（4）底價：上限為澳門元壹佰萬圓正（$1,000,000.00）。

（5）有意投標者可從二零一四年一月八日起，於辦公日上

午九時至下午一時、下午二時三十分至五時四十五分（星期一至

四）或五時三十分（星期五），前往位於澳門羅保博士街1-3號24

樓經濟局會展業及產業發展廳查閱招標卷宗，並可前往位於澳

門羅保博士街1-3號2樓經濟局綜合接待中心繳付澳門元貳佰圓

正（$200.00）之費用，以取得招標卷宗的影印本。

（6）為投標者安排的說明會，將於二零一四年一月十五日下

午三時，在位於澳門羅保博士街1-3號7樓經濟局會議室舉行。

（7）投標書應交往澳門羅保博士街1-3號2樓經濟局綜合接待

中心。遞交投標書之截止時間為二零一四年四月八日下午五時正。

（8）為獲接納參加招標程序，投標者須以現金存款

或銀行擔保方式，向澳門特別行政區提交澳門元貳萬圓正

（$20,000.00）作為臨時擔保。

（9）開標將於二零一四年四月九日上午十時在位於澳門羅

保博士街1-3號7樓經濟局會議室舉行。根據七月六日第63/85/M

號法令的規定，投標人或其法定代表應帶備相關證明文件（參見

招標方案第9.3項）出席公開開標會議。

二零一三年十二月三十一日於會展業發展委員會

秘書長 蘇添平

（是項刊登費用為 $2,140.00）

COMISSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE CONVENÇÕES 

E EXPOSIÇÕES

Anúncio

Concurso Público n.º 1/CDCE/2013

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Economia e Finanças, de 29 de Novembro de 2013, se 
encontra aberto o concurso público para obtenção de serviços 
de «Estudo sobre o Plano de Desenvolvimento de Convenções 
e Exposições de Macau».

(1) Entidade adjudicante: Secretário para a Economia e 
Finanças.

(2) Serviço por onde corre o processo do concurso: Comissão 
para o Desenvolvimento de Convenções e Exposições.

(3) Objectivo do concurso: prestação de serviços de «Estudo so-
bre o Plano de Desenvolvimento de Convenções e Exposições 
de Macau». 

(4) Preço base: o limite máximo é de um milhão de pata-
cas ($ 1 000 000,00).

(5) Os interessados podem consultar, desde o dia 8 de Janeiro 
de 2014, o processo do concurso no Departamento de Desenvolvi-
mento de Convenções e Exposições e das Actividades Económicas 
da Direcção dos Serviços de Economia (DSE), sito na Rua do Dr. 
Pedro José Lobo, n.os 1-3, Edifício Banco Luso Internacional, 24.º 
andar, Macau, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 
17,45 horas (2.ª a 5.ª feira) ou 17,30 horas (6.ª feira), podendo ainda 
adquirir fotocópia do processo do concurso ao preço de duzentas 
patacas ($ 200,00) no Centro de Atendimento da DSE, sito no 2.º 
andar do mesmo edifício.

(6) A sessão de esclarecimentos destinada ao presente con-
curso realizar-se-á na sala de reunião da DSE, sita Rua do Dr. 
Pedro José Lobo, n.os 1-3, Edifício Banco Luso Internacional, 7.º 
andar, no dia 15 de Janeiro de 2014, pelas 15,00 horas.

(7) As propostas devem ser entregues no referido Centro 
de Atendimento da DSE, sito na Rua do Dr. Pedro José 
Lobo, n.os 1-3, Edifício Banco Luso Internacional, 2.º andar, 
Macau. O prazo para a entrega das propostas terminará às 
17,00 horas do dia 8 de Abril de 2014.

(8) Para admissão ao concurso, os concorrentes devem 
prestar uma caução provisória no valor de vinte mil patacas 
($ 20 000,00), mediante depósito em numerário ou garantia 
bancária, à ordem da Região Administrativa Especial de Macau.

(9) O acto público de abertura das propostas realizar-se-á na 
sala de reunião da DSE acima mencionada, no dia 9 de Abril de 
2014, pelas 10,00 horas. Nos termos do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho, os concorrentes ou seus representantes legais de-
vem apresentar os respectivos documentos comprovativos (vide 
9.3 do programa do concurso) para efeitos de assistirem ao acto 
público de abertura das propostas.

Comissão para o Desenvolvimento de Convenções e Ex-
posições, aos 31 de Dezembro de 2013. 

O Secretário-Geral, Sou Tim Peng.

(Custo desta publicação $ 2 140,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncio

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.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 
lista provisória do candidato ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um 
lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de mecânica, da 
carreira de técnico do quadro do pessoal civil da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 46, II Série, de 13 de Novembro de 2013.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 31 de Dezembro de 2013.

O Júri:

Presidente, substituto: Chang Heng Chong, técnico superior 
de 2.ª classe.

Vogais: Sio Pui Ieng, técnica principal; e

Leng I Kuan, técnica especialista.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que, tendo Chan Wai Leng requerido os subsí-
dios por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias, 
por falecimento do seu cônjuge, Ng Kam Veng, que foi chefe, 3.º 
escalão, do Corpo de Polícia de Segurança Pública, devem to-
dos os que se julgam com direito à percepção dos mesmos sub-
sídios e outras compensações acima referidos, requerer a esta 
Direcção dos Serviços, no prazo de trinta dias a contar da data 
de publicação do presente édito no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, a fim de deduzirem os seus 
direitos, pois que, não havendo impugnação, será resolvida a 
pretensão da requerente, findo que seja esse prazo.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 2 de Janeiro de 2014.

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

(Custo desta publicação $ 783,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos nos n.º 2 e n.º 3 do 
artigo 19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

為填補澳門保安部隊事務局文職人員編制內技術員職程

第一職階二等技術員（機械範疇）一缺，經於二零一三年十一月

十三日第四十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過考核

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。該名單亦已上載於本局網

頁http://www.fsm.gov.mo。

二零一三年十二月三十一日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

代主席：二等高級技術員 曾慶松

委員：首席技術員 蕭佩英

   特級技術員 凌綺君 

（是項刊登費用為 $1,057.00）

三十日告示

茲公佈，陳惠玲申領其已故丈夫伍錦榮（曾為治安警察局第

三職階警長）之死亡津貼、喪葬津貼及其他金錢補償，如有人士

認為具有權利領取該等津貼及補償，應自本告示在《澳門特別行

政區公報》刊登之日起計三十天內，向本局申請應有之權益。如

上述期限內未接獲任何異議，則現申請人之要求將被接納。

二零一四年一月二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 $783.00）

衛  生  局

公 告

為填補衛生局以編制外合同制度任用的技術員職程第一職

階二等技術員（公共衛生範疇）十一缺，經二零一三年九月十八
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日第三十八期《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》第十九條第二款及第三款的規定

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

人事處及上載於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一四年一月三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $920.00）

為填補衛生局以散位合同制度任用的護理助理員職程第

一職階二等護理助理員九十三缺，經二零一三年十月十六日第

四十二期《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》第十九條第二款及第三款的規定公

佈，投考人確定名單及知識考試須知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://w w w.ssm.gov.

mo，以供查閱。

二零一四年一月三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）

教 育 暨 青 年 局

名 單

教育暨青年局為填補編制外合同高級技術員人員組別第一

職階首席高級技術員七缺，經於二零一三年十月三十日第四十四

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進行限制

性的晉級普通開考的公告。現公佈投考人最後成績名單如下：

合格投考人： 分

1.º 白琼紅 ........................................................................ 86.56

2.º 盧志偉 ........................................................................ 85.31

lhadores 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, e 
disponível no website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, 
a lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de onze 
lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de saúde pública, 
da carreira de técnico, providos 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 38, II Série, de 18 de Setembro de 2013.

Serviços de Saúde, aos 3 de Janeiro de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 920,00)

Informa-se que, nos termos definidos nos n.º 2 e n.º 3 do 
artigo 19.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 Pessoal, 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 definitiva dos candidatos e as observações sobre a prova 
de conhecimentos ao concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento de noventa e três 
lugares de auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de auxiliar de enfermagem, providos em regime de 
contrato de assalariamento dos Serviços de Saúde, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 42, II Série, de 16 de Outubro de 2013.

Serviços de Saúde, aos 3 de Janeiro de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 852,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Listas

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
sete lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, do grupo 
de pessoal técnico superior contratado além do quadro da Di-
recção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativo Especial de Macau n.º 44, II Série, de 30 de Outubro de 
2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Pak Keng Hong ..............................................................86,56

2.º Lo Chi Vai ......................................................................85,31
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合格投考人： 分

3.º 袁詠華 ........................................................................ 83.81

4.º 羅穎怡 ........................................................................ 81.63

5.º 勞秀蘭 ........................................................................ 80.06

6.º 王志鴻 ........................................................................ 79.56

7.º 勞向彥 ........................................................................ 78.50

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一三年十二月十九日的批示確認）

二零一三年十二月十日於教育暨青年局

典試委員會：

主席：廳長 阮佩賢 

正選委員：勞工事務局顧問高級技術員 葉慕蘭

候補委員：處長 梁麗卿 

（是項刊登費用為 $1,674.00）

教育暨青年局為填補編制外合同技術員人員組別第一職階

一等技術員三缺，經於二零一三年十月三十日第四十四期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進行限制性的晉

級普通開考的公告。現公佈投考人最後成績名單如下：

合格投考人： 分

1.º 謝幸芳 ....................................................................... 81.56

2.º 黃嘉慧 ....................................................................... 79.31

3.º 李玉瑩 ....................................................................... 79.25

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一三年十二月十九日的批示確認）

二零一三年十二月十日於教育暨青年局

典試委員會：

主席：處長 梁麗卿

正選委員：二等高級技術員 王珊珊 

  民政總署一等技術員 冼永昇 

（是項刊登費用為 $1,224.00）

Candidatos aprovados: valores

3.º Yuen Weng Wa ..............................................................83,81

4.º Lo Weng I .......................................................................81,63

5.º Lou Sao Lan ...................................................................80,06

6.º Wong Chi Hong .............................................................79,56

7.º Lou Heong In .................................................................78,50

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publi-
cação. 

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 19 de Dezembro de 2013).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 10 de 
Dezembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Iun Pui Iun, chefe de departamento.

Vogal efectiva: Ip Mo Lan, técnica superior assessora da Di-
recção dos Serviços para os Assuntos Laborais.

Vogal suplente: Leong Lai Heng, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 1 674,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 

acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
três lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do grupo de 
pessoal técnico contratado além do quadro da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 44, II Série, de 30 de Outubro de 2013: 

Candidatos aprovados: valores

1.º Che Hang Fong Georgina ............................................81,56

2.º Wong Ka Wai .................................................................79,31

3.º Lei Iok Ieng ....................................................................79,25

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publi-
cação. 

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 19 de Dezembro de 2013).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 10 de 
Dezembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Leong Lai Heng, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Wong San San, técnica superior de 2.ª clas-
se; e

Sin Weng Seng, técnico de 1.ª classe do Instituto para os As-
suntos Cívicos e Municipais.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)
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旅 遊 局

通 告

按照社會文化司司長於二零一三年十二月十日的批示，並根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》以及第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（英語傳意範疇）兩缺。

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。投考申請應自本通告

刊登《澳門特別行政區公報》之日緊接的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. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）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；

c）具備英語傳意或英語文學範疇高等課程學歷。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》，並於指定期限及辦公時間內以親送方式遞交到澳門

宋玉生廣場335-341號獲多利大廈14樓旅遊局之接待櫃檯，或於

指定期限內以附收件回執的掛號郵寄方式郵寄至澳門宋玉生廣

場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局，信封面須寫上投考職位及

相關的職務範疇。

3.2 應遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Dezembro de 
2013, e 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), se encontra aberto o concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de dois 
lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de comunica-
ção em inglês, da carreira de técnico do quadro de pessoal da 
Direcção dos Serviços de Turismo (DST):

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 entrega das can-
didaturas, contados a partir do primeiro dia útil imediato ao 
da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

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

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que 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 ETAPM, em vigor;

c) Possuam habilitações académicas ao nível de curso supe-
rior na área de comunicação em inglês ou literatura inglesa.

3. Forma e local de apresentação de candidaturas e docu-
mentos que as devem acompanhar

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 250/2011, a qual deve ser entregue, 
pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e durante as horas 
normais de expediente, no balcão de atendimento da Direcção 
dos Serviços de Turismo, sito no 14.º andar do Edifício «Hot 
Line», na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, em 
Macau, ou através de correio registado, com aviso de recepção, 
até ao termo do prazo fixado, para a Direcção dos Serviços de 
Turismo, sito no 12.º andar do Edifício «Hot Line», na Alameda 
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, em Macau, e devendo 
escrever no rosto do sobrescrito o lugar do recrutamento a que 
concorre e a respectiva área funcional.

3.2 Documentos a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso;
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c）履歷（須親筆簽署並在每頁簡簽）；

d）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發出

的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職

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。

上述a）和b）項所指之文件，可由公證員或旅遊局工作人員

依法認證，倘屬後者，遞交時必須出示文件正本作核對。

如有相關工作經驗及已完成的培訓課程的證明文件，請遞

交副本，並須出示正本作核對。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關個人檔案已存有a）、b）

和d）項所指之文件，則免除遞交，但須於報考時明確聲明。

4. 職務內容

二等技術員 （英語傳意範疇）

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

並需考慮就有關政策制訂措施及對英語傳意範疇的管理的作出

較高的決定。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術員之薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二內所載第五級別的350點，並享有公職一般制度規定的權利和

福利。

6. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試（筆試）：50%；

b）專業面試：30%；及

c）履歷分析：20%。

在各項甄選方法中取得的成績均以0至100分表示。上述a）

和b）項所指之甄選方式為淘汰制，每項最高分數為100分，應考

人所得分數低於50分者，即被淘汰。

知識考試是評估投考人擔任職務所具備的一般知識或專門

知識的水平。

c) Nota curricular (assinada pelo próprio candidato e rubri-
cada em cada página);

d) 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 
e a avaliação do desempenho relevante para apresentação a 
concurso.

Os documentos referidos nas alíneas a) e b) podem ser au-
tenticados, nos termos previstos na lei, por notário ou por tra-
balhador da DST; neste último caso, devem exibir os originais 
no acto de entrega das fotocópias.

Caso tenha os documentos comprovativos da experiência 
profissional em causa e conclusão de cursos de formação, deve 
entregar a cópia e mostrar o original dos documentos para 
confirmação.

Os candidatos vinculados a serviços públicos ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) 
e d) se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respecti-
vos processos individuais, devendo ser declarado expressamen-
te tal facto na apresentação da candidatura.

4. Conteúdo funcional

Técnico, da área de comunicação em inglês

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-
-científicos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo 
projectos, emitindo pareceres e participando em reuniões e 
grupos de trabalho de carácter departamental e interdeparta-
mental, tendo em vista preparar a tomada de decisão superior 
sobre medidas de política e gestão na área de comunicação em 
inglês.

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da 
tabela indiciária, nível 5, constante do mapa 2 do anexo I da 
Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias previstos no re-
gime geral da função pública.

6. Método de selecção

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

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

b) Entrevista profissional: 30%; e

c) Análise curricular: 20%.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. Os métodos referidos nas alíneas 
a) e b) do ponto anterior têm carácter eliminatório, sendo a va-
lorização máxima de 100 valores, considerando-se 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 da fun-
ção.
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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、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任

特定職務之能力。

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。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

7. 知識考試範圍

1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

2）第18/2011號行政法規《旅遊局的組織及運作》；

3）第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

4）第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》；

5）第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》；

6）第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充規

定》；

7）現行《澳門公共行政工作人員通則》；

8）公務人員公積金制度（第8/2006號法律及第15/2006號行

政法規）；

9）公共行政工作人員工作表現評核一般制度（第31/2004號

行政法規及第235/2004號行政長官批示）；

10）經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第

122/84/M號法令；

11）七月六日第63/85/M號法令；

12）十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

13）中英文/葡英文寫作。

投考人在知識考試時可參閱與上指內容有關的法規和字

典。

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。

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das exi-
gências da função.

A análise curricular visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho de determinada função, ponderando 
a habilitação académica e profissional, a avaliação do desem-
penho, a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos 
realizados e a formação profissional complementar.

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 nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

7. Programa da prova

1. Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

2. Regulamento Administrativo n.º 18/2011 — Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços de Turismo;

3. Lei n.º 14/2009 — Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos;

4. Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

5. Lei n.º 15/2009 — Disposições Fundamentais do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Chefia;

6. Regulamento Administrativo n.º 26/2009 — Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia;

7. Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente;

8. Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públi-
cos (Lei n.º 8/2006 e Regulamento Administrativo n.º 15/2006);

9. Regime Geral de Avaliação do Desempenho dos Traba-
lhadores da Administração Pública (Regulamento Administra-
tivo n.º 31/2004 e Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004);

10. Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de 
Maio;

11. Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho;

12. Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

13. Escrita em chinês-inglês/português-inglês.

Os candidatos podem utilizar na prova de conhecimentos, 
como elementos de consulta, dicionários e os diplomas legais 
relativos às matérias indicadas.

O local, a data e hora da realização da prova de conhecimen-
tos constarão da lista definitiva dos candidatos admitidos.
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8. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將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）。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。最後成績名

單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》。

9. 適用法例

本開考程序由第14/2009號法律和第23/2011號行政法規的

規定規範。

10. 注意事項

投考人提供的資料只作本局是次招聘用途，所提供的個人

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：旅遊推廣廳廳長 霍慧蘭

正選委員：顧問高級技術員 關自立

     顧問高級技術員 葉嘉儀

候補委員：顧問高級技術員 林小庄

     首席高級技術員 林衍傑

二零一三年十二月二十六日於旅遊局

代局長 Manuel Gonçalves Pires Júnior

（是項刊登費用為 $7,986.00）

按照社會文化司司長於二零一三年九月五日及二零一三年

十二月十日的批示，並根據第14/2009號法律《公務人員職程制

度》以及第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（土木工程範

疇）兩缺。

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。投考申請應自本通告

8. Os locais de afixação das listas

As listas provisórias, definitivas e classificativas serão afi-
xadas 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, podendo ainda ser 
consultadas na página electrónica destes Serviços (http://indus-
try.macautourism.gov.mo). Os locais de afixação e de acesso 
às listas supracitadas serão igualmente publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. A lista 
classificativa final, depois de ser homologada, tornar-se-á pú-
blica no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

9. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

10. Observações

As informações fornecidas pelo candidato servem apenas 
para o presente recrutamento. Todos os dados pessoais serão 
processados de acordo com a Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção 
de Dados Pessoais).

11. Júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Fok Wai Lan Betty, chefe do Departamento de 
Promoção Turística.

Vogais efectivos: Kuan João Baptista, técnico superior asses-
sor; e

Ip Ka I, técnica superior assessora.

Vogais suplentes: Lam Sio Chong, técnica superior assessora; e

Lam In Kit, técnico superior principal.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 26 de Dezembro de 
2013.

O Director dos Serviços, substituto, Manuel Gonçalves Pires 
Júnior.

(Custo desta publicação $ 7 986,00)

Faz-se público que, por despachos do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de Setembro de 
2013 e de 10 de Dezembro de 2013, e 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), se encontra aberto o 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 
1.º escalão, área de engenharia civil, da carreira de técnico do 
quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Turismo (DST):

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 entrega das can-
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刊登《澳門特別行政區公報》之日緊接的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. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）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；

c）具備土木工程範疇高等課程學歷。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》，並於指定期限及辦公時間內以親送方式遞交到澳門

宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局之接待櫃檯，或於

指定期限內以附收件回執的掛號郵寄方式郵寄至澳門宋玉生廣

場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局，信封面須寫上投考職位及

相關的職務範疇。

3.2 應遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）履歷（須親筆簽署並在每頁簡簽）；

d）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發出

的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職

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。

上述a）和b）項所指之文件，可由公證員或旅遊局工作人員

依法認證，倘屬後者，遞交時必須出示文件正本作核對。

如有相關工作經驗及已完成的培訓課程的證明文件，請遞

交副本，並須出示正本作核對。

didaturas, contados a partir do primeiro dia útil imediato ao 
da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

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

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que 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 ETAPM, em vigor;

c) Possuam habilitações académicas ao nível de curso supe-
rior na área de engenharia civil.

3. Forma e local de apresentação de candidaturas e docu-
mentos que as devem acompanhar

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchi-
mento da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, a qual deve ser 
entregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e duran-
te as horas normais de expediente, no balcão de atendimento 
da Direcção dos Serviços de Turismo, sito no 12.º andar do 
Edifício «Hot Line», na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 335-341, em Macau, ou através de correio registado, com 
aviso de recepção, até ao termo do prazo fixado, para a Di-
recção dos Serviços de Turismo, sito no 12.º andar do Edifício 
«Hot Line», na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 
em Macau, e devendo escrever no rosto do sobrescrito o lugar 
do recrutamento a que concorre e a respectiva área funcional.

3.2 Documentos a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso;

c) Nota curricular (assinada pelo próprio candidato e rubri-
cada em cada página);

d) 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 
e a avaliação do desempenho relevante para apresentação a 
concurso.

Os documentos referidos nas alíneas a) e b) podem ser au-
tenticados, nos termos previstos na Lei, por notário ou por tra-
balhador da DST; neste último caso, devem exibir os originais 
no acto de entrega das fotocópias.

Caso tenha os documentos comprovativos da experiência 
profissional em causa e conclusão de cursos de formação, deve 
entregar a cópia e mostrar o original dos documentos para 
confirmação.
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與公共部門有聯繫的投考人，如相關個人檔案已存有a）、b）

和d）項所指之文件，則免除遞交，但須於報考時明確聲明。

4. 職務內容

二等技術員（土木工程範疇）

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

並需考慮就有關政策制訂措施及對土木工程範疇的管理的作出

較高的決定。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術員之薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二內所載第五級別的350點，並享有公職一般制度規定的權利和

福利。

6. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試（筆試）：50%；

b）專業面試：40%；及

c）履歷分析：10%。

在各項甄選方法中取得的成績均以0至100分表示。上述a）

和b）項所指之甄選方式為淘汰制，每項最高分數為100分，應考

人所得分數低於50分者，即被淘汰。

知識考試是評估投考人擔任職務所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、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任

特定職務之能力。

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。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

7. 知識考試範圍

1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

Os candidatos vinculados a serviços públicos ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) 
e d) se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respecti-
vos processos individuais, devendo ser declarado expressamen-
te tal facto na apresentação da candidatura.

4. Conteúdo funcional

Técnico, da área de engenharia civil

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-cientí-
ficos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projec-
tos, emitindo pareceres e participando em reuniões e grupos 
de trabalho de carácter departamental e interdepartamental, 
tendo em vista preparar a tomada de decisão superior sobre 
medidas de política e gestão na área de engenharia civil.

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da 
tabela indiciária, nível 5, constante do mapa 2 do anexo I da 
Lei n.º 14/2009, e usufrui dos direitos e regalias previstos no 
regime geral da função pública.

6. Método de selecção

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

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

b) Entrevista profissional: 40%; e

c) Análise curricular: 10%.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. Os métodos referidos nas alíneas 
a) e b) do ponto anterior têm carácter eliminatório, sendo a va-
lorização máxima de 100 valores, considerando-se 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 da fun-
ção.

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das exi-
gências da função.

A análise curricular visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho de determinada função, ponderando 
a habilitação académica e profissional, a avaliação do desem-
penho, a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos 
realizados e a formação profissional complementar.

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 nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

7. Programa da prova

1. Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;
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2）第18/2011號行政法規《旅遊局的組織及運作》；

3）第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

4）第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》；

5）第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》；

6）第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充規

定》；

7）現行《澳門公共行政工作人員通則》；

8）公務人員公積金制度（第8/2006號法律及第15/2006號行

政法規）；

9）公共行政工作人員工作表現評核一般制度（第31/2004號

行政法規及第235/2004號行政長官批示）；

10）經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第

122/84/M號法令；

11）七月六日第63/85/M號法令；

12）十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

13）第3/2010號法律——禁止非法提供住宿；

14）與旅遊行業相關的法例：

i）酒店、餐廳、舞廳、酒吧

——四月一日第16/96/M號法令；

——四月一日第83/96/M號訓令核准並經七月二十一日第

173/97/M號訓令及三月四日第7/2002號行政命令修訂的《酒店

業及同類行業之規章》；

ii）蒸汽浴室、按摩院、健康俱樂部及卡拉OK

——十月二十六日第47/98/M號法令；

——十一月十六日第104/GM/98號批示；

iii）旅行社、導遊、見習導遊、旅遊接送員

——經十二月三十日第42/2004號行政法規修訂的十一月三

日第48/98/M號法令；

——六月十四日第263/99/M號訓令；

——六月十四日第265/99/M號訓令；

2. Regulamento Administrativo n.º 18/2011 — Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços de Turismo;

3. Lei n.º 14/2009 - Regime das Carreiras dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos;

4. Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

5. Lei n.º 15/2009 — Disposições Fundamentais do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Chefia;

6. Regulamento Administrativo n.º 26/2009 — Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia;

7. Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente;

8. Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Pú-
blicos (Lei n.º 8/2006 e Regulamento Administrativo n.º 15/2006);

9. Regime Geral de Avaliação do Desempenho dos Trabalha-
dores da Administração Pública (Regulamento Administrativo 
n.º 31/2004 e Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004);

10. Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de 
Maio;

11. Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho;

12. Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

13. Lei n.º 3/2010 — Proibição de prestação ilegal de aloja-
mento;

14. Legislações sobre as actividades relacionadas com o Tu-
rismo:

i) Hotéis, restaurantes, salas de dança, bares

— Decreto-Lei n.º 16/96/M, de 1 de Abril;

— Regulamento da Actividade Hoteleira e Similar, apro-
vado pela Portaria n.º 83/96/M, de 1 de Abril, com a redacção 
dada pela Portaria n.º 173/97/M, de 21 de Julho, e pela Ordem 
Executiva n.º 7/2002, de 4 de Março;

ii) Saunas, massagens, estabelecimentos do tipo «health 
club» e karaoke

— Decreto-Lei n.º 47/98/M, de 26 de Outubro;

— Despacho n.º 104/GM/98, de 16 de Novembro;

iii) Agências de viagens, guia turístico, candidato a guia tu-
rístico, transferistas

— Decreto-Lei n.º 48/98/M, de 3 de Novembro, com a redac-
ção dada pelo Regulamento Administrativo n.º 42/2004, de 30 
de Dezembro;

— Portaria n.º 263/99/M, de 14 de Junho;

— Portaria n.º 265/99/M, de 14 de Junho;
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iv）自行駕駛之機動車輛租賃業務

——六月十六日第52/84/M號法令；

——十二月十四日第115/GM/98號批示；

v）旅遊稅規章

——八月十九日第19/96/M號法律；

——十二月九日第96/GM/96號批示；

vi）十二月十一日第81/89/M號法令——列為旅遊用途；

vii）環境噪音之預防及控制

——十一月十四日第54/94/M號法令；

——十一月十四日第241/94/M號訓令；

viii）機動車輛稅規章：六月十七日第5/2002號法律；

15）土木工程的專業知識。

投考人在知識考試時可參閱與上指內容有關的法規和字

典。

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。

8. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將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）。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。最後成績名

單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》。

9. 適用法例

本開考程序由第14/2009號法律和第23/2011號行政法規的

規定規範。

10. 注意事項

投考人提供的資料只作本局是次招聘用途，所提供的個人

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：執照處處長 許耀明

iv) O exercício da indústria de aluguer de veículos automó-
veis sem condutor

— Decreto-Lei n.º 52/84/M, de 16 de Junho;

— Despacho n.º 115/GM/98, de 14 de Dezembro;

v) O Regulamento do Imposto de Turismo

— Lei n.º 19/96/M, de 19 de Agosto;

— Despacho n.º 96/GM/96, de 9 de Dezembro;

vi) A atribuição de Utilidade Turística: Decreto-Lei n.º 81/89/M, 
de 11 de Dezembro;

vii) A Prevenção e Controlo de Algumas Manifestações do 
Ruído Ambiental

— Decreto-Lei n.º 54/94/M, de 14 de Novembro;

— Portaria n.º 241/94/M, de 14 de Novembro;

viii) Regulamento do Imposto sobre veículos motorizados: 
Lei n.º 5/2002, de 17 de Junho.

15. Conhecimentos de engenharia civil.

Os candidatos podem utilizar na prova de conhecimentos, 
como elementos de consulta, dicionários e os diplomas legais 
relativos às matérias indicadas.

O local, a data e hora da realização da prova de conhecimen-
tos constarão da lista definitiva dos candidatos admitidos.

8. Os locais de afixação das listas

As listas provisórias, definitivas e classificativas serão afixa-
das no quadro de informação da Direcção dos Serviços de Tu-
rismo, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 
Edifício «Hot Line», 12.º andar, Macau, podendo ainda ser 
consultadas na página electrónica destes Serviços (http://indus-
try.macautourism.gov.mo). Os locais de afixação e de acesso 
às listas supracitadas serão igualmente publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. A lista 
classificativa final, depois de ser homologada, tornar-se-á pú-
blica no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

9. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

10. Observações

As informações fornecidas pelo candidato servem apenas 
para o presente recrutamento. Todos os dados pessoais serão 
processados de acordo com a Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção 
de Dados Pessoais).

11. Júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Hoi Io Meng, chefe da Divisão de Licenciamen-
to.
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正選委員：首席高級技術員 楊家傑

  首席高級技術員 鄧詠琳

候補委員：首席高級技術員 鍾卓業

  顧問高級技術員 梁詠文

二零一三年十二月二十六日於旅遊局

代局長 Manuel Gonçalves Pires Júnior

（是項刊登費用為 $9,754.00）

按照社會文化司司長於二零一三年十二月十日的批示，並根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》以及第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（文化遺產範疇）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。投考申請應自本通告

刊登《澳門特別行政區公報》之日緊接的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. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）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；

c）具備文化遺產管理範疇高等課程學歷。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》，並於指定期限及辦公時間內以親送方式遞交到澳門

宋玉生廣場335-341號獲多利大廈14樓旅遊局之接待櫃檯，或於

Vogais efectivos: Ieong Ka Kit, técnico superior principal; e

Tang Weng Lam, técnica superior principal.

Vogais suplentes: Chong Cheok Ip, técnico superior princi-
pal; e

Leong Weng Man, técnica superior assessora.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 26 de Dezembro de 
2013.

O Director dos Serviços, substituto, Manuel Gonçalves Pires 
Júnior.

(Custo desta publicação $ 9 754,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Dezembro de 
2013, e 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), se encontra aberto o concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um 
lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de património 
cultural, da carreira de técnico do quadro de pessoal da Direc-
ção dos Serviços de Turismo (DST):

1. Tipo, prazo e validade 

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de prestação 
de provas, com vinte dias de prazo para a entrega das candi-
daturas, contados a partir do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau. 

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

2. Condições de candidatura 

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

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

b) 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 ETAPM, em vigor; 

c) Possuam habilitações académicas ao nível de curso supe-
rior na área de gestão do património cultural. 

3. Forma e local de apresentação de candidaturas e documentos 
que as devem acompanhar 

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchi-
mento da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, a qual deve ser 
entregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e duran-
te as horas normais de expediente, no balcão de atendimento 
da Direcção dos Serviços de Turismo, sito no 14.º andar do 
Edifício «Hot Line», na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
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指定期限內以附收件回執的掛號郵寄方式郵寄至澳門宋玉生廣

場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局，信封面須寫上投考職位及

相關的職務範疇。

3.2 應遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）履歷（須親筆簽署並在每頁簡簽）；

d）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發出

的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職

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。

上述a）和b）項所指之文件，可由公證員或旅遊局工作人員

依法認證，倘屬後者，遞交時必須出示文件正本作核對。

如有相關工作經驗及已完成的培訓課程的證明文件，請遞

交副本，並須出示正本作核對。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關個人檔案已存有a）、b）

和d）項所指之文件，則免除遞交，但須於報考時明確聲明。

4. 職務內容

二等技術員（文化遺產範疇）

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

並需考慮就有關政策制訂措施及對文化遺產範疇的管理的作出

較高的決定。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術員之薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二內所載第五級別的350點，並享有公職一般制度規定的權利和

福利。

6. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試（筆試）：50%；

n.os 335-341, em Macau, ou através de correio registado, com 
aviso de recepção, até ao termo do prazo fixado, para a Di-
recção dos Serviços de Turismo, sito no 12.º andar do Edifício 
«Hot Line», na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 
em Macau, e devendo escrever no rosto do sobrescrito o lugar 
do recrutamento a que concorre e a respectiva área funcional. 

3.2 Documentos a apresentar: 

a) Cópia do documento de identificação válido; 

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso; 

c) Nota curricular (assinada pelo próprio candidato e rubricada 
em cada página); 

d) 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 
e a avaliação do desempenho relevante para apresentação a 
concurso. 

Os documentos referidos nas alíneas a) e b) podem ser au-
tenticados, nos termos previstos na Lei, por notário ou por tra-
balhador da DST; neste último caso, devem exibir os originais 
no acto de entrega das fotocópias.

Caso tenha os documentos comprovativos da experiência 
profissional em causa e conclusão de cursos de formação, deve 
entregar a cópia e mostrar o original dos documentos para 
confirmação. 

Os candidatos vinculados a serviços públicos ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) 
e d) se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos 
processos individuais, devendo ser declarado expressamente 
tal facto na apresentação da candidatura. 

4. Conteúdo funcional 

Técnico, da área de património cultural 

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-científi-
cos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projectos, 
emitindo pareceres e participando em reuniões e grupos de 
trabalho de carácter departamental e interdepartamental, tendo 
em vista preparar a tomada de decisão superior sobre medidas 
de política e gestão na área de património cultural. 

5. Vencimento, direitos e regalias 

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da 
tabela indiciária, nível 5, constante do mapa 2 do anexo I da 
Lei n.º 14/2009, e usufrui dos direitos e regalias previstos no 
regime geral da função pública. 

6. Método de selecção 

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

a) Prova escrita de conhecimentos (escrita): 50%;
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b）專業面試：30%；及

c）履歷分析：20%。

在各項甄選方法中取得的成績均以0至100分表示。上述a）

和b）項所指之甄選方式為淘汰制，每項最高分數為100分，應考

人所得分數低於50分者，即被淘汰。

知識考試是評估投考人擔任職務所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、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任

特定職務之能力。

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。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

7. 知識考試範圍

1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

2）第18/2011號行政法規《旅遊局的組織及運作》；

3）第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

4）第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》；

5）第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》；

6）第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充規定》；

7）現行《澳門公共行政工作人員通則》；

8）公務人員公積金制度（第8/2006號法律及第15/2006號行

政法規）；

9）公共行政工作人員工作表現評核一般制度（第31/2004號

行政法規及第235/2004號行政長官批示）；

10）第2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度》；

11）經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第

122/84/M號法令；

b) Entrevista profissional: 30%; e 

c) Análise curricular: 20%. 

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. Os métodos referidos nas alíneas 
a) e b) do ponto anterior têm carácter eliminatório, sendo a va-
lorização máxima de 100 valores, considerando-se excluídos os 
candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores. 

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da função. 

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das exi-
gências da função. 

A análise curricular visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho de determinada função, ponderando 
a habilitação académica e profissional, a avaliação do desem-
penho, a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos 
realizados e a formação profissional complementar. 

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 nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores. 

7. Programa da prova 

1. Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China; 

2. Regulamento Administrativo n.º 18/2011 — Organização e 
funcionamento da Direcção dos Serviços de Turismo; 

3. Lei n.º 14/2009 — Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos; 

4. Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos; 

5. Lei n.º 15/2009 — Disposições Fundamentais do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Chefia; 

6. Regulamento Administrativo n.º 26/2009 — Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia; 

7. Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente; 

8. Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públi-
cos (Lei n.º 8/2006 e Regulamento Administrativo n.º 15/2006); 

9. Regime Geral de Avaliação do Desempenho dos Traba-
lhadores da Administração Pública (Regulamento Administrati-
vo n.º 31/2004 e Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004); 

10. Lei n.º 2/2011 — Regime do prémio de antiguidade e dos 
subsídios de residência e de família; 

11. Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de 
Maio; 
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12）七月六日第63/85/M號法令；

13）十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

14）第11/2013號法律《文化遺產保護法》；

15）文化遺產的知識。

投考人在知識考試時可參閱與上指內容有關的法規和字

典。

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。

8. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將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）。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。最後成績名

單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》。

9. 適用法例

本開考程序由第14/2009號法律和第23/2011號行政法規的

規定規範。

10. 注意事項

投考人提供的資料只作本局是次招聘用途，所提供的個人

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：旅遊產品處代處長 葉頴珊

正選委員：顧問高級技術員 黃志雄

  特級技術員 鄭錦霞

候補委員：首席高級技術員 朱麗娟

  一等技術員 沈穎鈿

二零一三年十二月二十六日於旅遊局

代局長 Manuel Gonçalves Pires Júnior 

（是項刊登費用為 $8,094.00）

12. Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho; 

13. Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro; 

14. Lei n.º 11/2013 — Lei de Salvaguarda do Património Cultu-
ral; 

15. Conhecimentos de património cultural. 

Os candidatos podem utilizar na prova de conhecimentos, 
como elementos de consulta, dicionários e os diplomas legais 
relativos às matérias indicadas. 

O local, a data e hora da realização da prova de conhecimentos 
constarão da lista definitiva dos candidatos admitidos. 

8. Os locais de afixação das listas 

As listas provisórias, definitivas e classificativas serão afixadas 
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, podendo ainda ser consultadas 
na página electrónica destes Serviços (http://industry.macau-
tourism.gov.mo). Os locais de afixação e de acesso às listas su-
pracitadas serão igualmente publicados no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau. A lista classificativa 
final, depois de ser homologada, tornar-se-á pública no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. 

9. Legislação aplicável 

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011. 

10. Observações 

As informações fornecidas pelo candidato servem apenas 
para o presente recrutamento. Todos os dados pessoais serão 
processados de acordo com a Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção 
de Dados Pessoais).

11. Júri 

O júri do concurso terá a seguinte composição: 

Presidente: Ip Weng San, chefe da Divisão do Produto Turístico, 
substituta.

Vogais efectivos: Wong Chi Hong, técnico superior assessor; e 

Cheang Kam Ha, técnica especialista.

Vogais suplentes: Chu Lai Kun, técnica superior principal; e 

Sam Weng Tin Juliana, técnica de 1.ª classe.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 26 de Dezembro de 
2013. 

O Director dos Serviços, substituto, Manuel Gonçalves Pires 
Júnior.

(Custo desta publicação $ 8 094,00)
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Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Dezembro de 
2013, e 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), se encontra aberto o concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de sete 
lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área turística, da 
carreira de técnico do quadro de pessoal da Direcção dos Ser-
viços de Turismo (DST): 

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 entrega das can-
didaturas, contados a partir do primeiro dia útil imediato ao 
da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau. 

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

2. Condições de candidatura 

Podem candidatar-se todos os indivíduos que 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 ETAPM, em vigor; 

c) Possuam habilitações académicas ao nível de curso supe-
rior na área de gestão de empresas turísticas, gestão de turismo 
internacional, gestão hoteleira ou marketing. 

3. Forma e local de apresentação de candidaturas e docu-
mentos que as devem acompanhar 

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimen-
to da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, a qual deve ser en-
tregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e durante 
as horas normais de expediente, no balcão de atendimento da 
Direcção dos Serviços de Turismo, sito no 14.º andar do Edi f í -
c io «Hot Line», na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 335-341, em Macau, ou através de correio registado, com 
aviso de recepção, até ao termo do prazo fixado para a Direc-
ção dos Serviços de Turismo, sito no 12.º andar do Edifício 
«Hot Line», na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 
em Macau, e devendo escrever no rosto do sobrescrito o lugar 
do recrutamento a que concorre e a respectiva área funcional. 

3.2 Documentos a apresentar: 

a) Cópia do documento de identificação válido; 

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso; 

c) Nota curricular (assinada pelo próprio candidato e rubri-
cada em cada página); 

按照社會文化司司長於二零一三年十二月十日的批示，並根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》以及第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（旅遊範疇）七缺。 

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。投考申請應自本通告

刊登《澳門特別行政區公報》之日緊接的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. 投考條件 

投考人必須符合以下條件，方可投考： 

a）澳門特別行政區永久性居民； 

b）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； 

c）具備旅遊企業管理、國際旅遊管理、酒店管理或市場學範

疇高等課程學歷。 

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件 

3.1 投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》，並於指定期限及辦公時間內以親送方式遞交到澳門

宋玉生廣場335-341號獲多利大廈14樓旅遊局之接待櫃檯，或於

指定期限內以附收件回執的掛號郵寄方式郵寄至澳門宋玉生廣

場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局，信封面須寫上投考職位及

相關的職務範疇。 

3.2 應遞交的文件： 

a）有效的身份證明文件副本； 

b）本通告所要求的學歷證明文件副本； 

c）履歷（須親筆簽署並在每頁簡簽）； 
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d）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發出

的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職

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。 

上述a）和b）項所指之文件，可由公證員或旅遊局工作人員

依法認證，倘屬後者，遞交時必須出示文件正本作核對。 

如有相關工作經驗及已完成的培訓課程的證明文件，請遞

交副本，並須出示正本作核對。 

與公共部門有聯繫的投考人，如相關個人檔案已存有a）、b）

和d）項所指之文件，則免除遞交，但須於報考時明確聲明。 

4. 職務內容 

二等技術員（旅遊範疇） 

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

並需考慮就有關政策制訂措施及對旅遊範疇的管理的作出較高

的決定。 

5. 薪俸、權利及福利 

第一職階二等技術員之薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二內所載第五級別的350點，並享有公職一般制度規定的權利和

福利。 

6. 甄選方式 

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下： 

a）知識考試（筆試）：50%； 

b）專業面試：30%；及 

c）履歷分析：20%。 

在各項甄選方法中取得的成績均以0至100分表示。上述a）

和b）項所指之甄選方式為淘汰制，每項最高分數為100分，應考

人所得分數低於50分者，即被淘汰。 

知識考試是評估投考人擔任職務所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。 

d) 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 
e a avaliação do desempenho relevante para apresentação a 
concurso. 

Os documentos referidos nas alíneas a) e b) podem ser au-
tenticados, nos termos previstos na Lei, por notário ou por tra-
balhador da DST; neste último caso, devem exibir os originais 
no acto de entrega das fotocópias.

Caso tenha os documentos comprovativos da experiência 
profissional em causa e conclusão de cursos de formação, deve 
entregar a cópia e mostrar o original dos documentos para 
confirmação. 

Os candidatos vinculados a serviços públicos ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) 
e d) se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respecti-
vos processos individuais, devendo ser declarado expressamen-
te tal facto na apresentação da candidatura. 

4. Conteúdo funcional 

Técnico, da área turística 

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-cientí-
ficos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projec-
tos, emitindo pareceres e participando em reuniões e grupos 
de trabalho de carácter departamental e interdepartamental, 
tendo em vista preparar a tomada de decisão superior sobre 
medidas de política e gestão na área turística. 

5. Vencimento, direitos e regalias 

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da 
tabela indiciária, nível 5, constante do mapa 2 do anexo I da 
Lei n.º 14/2009, e usufrui dos direitos e regalias previstos no 
regime geral da função pública. 

6. Método de selecção 

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

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

b) Entrevista profissional: 30%; e 

c) Análise curricular: 20%. 

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. Os métodos referidos nas alíneas 
a) e b) do ponto anterior têm carácter eliminatório, sendo a va-
lorização máxima de 100 valores, considerando-se 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 da fun-
ção. 

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das exi-
gências da função. 
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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、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任

特定職務之能力。 

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。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。  

7. 知識考試範圍 

1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》； 

2）第18/2011號行政法規《旅遊局的組織及運作》； 

3）第14/2009號法律《公務人員職程制度》； 

4）第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》； 

5）第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》； 

6）第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充規

定》； 

7）現行《澳門公共行政工作人員通則》； 

8）公務人員公積金制度（第8/2006號法律及第15/2006號行

政法規）； 

9）公共行政工作人員工作表現評核一般制度（第31/2004號

行政法規及第235/2004號行政長官批示）； 

10）第2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度》； 

11）經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第

122/84/M號法令； 

12）七月六日第63/85/M號法令； 

13）十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》； 

14）澳門旅遊知識。 

投考人在知識考試時可參閱與上指內容有關的法規和字

典。 

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。 

8. 張貼名單的地點 

臨時名單、確定名單及成績名單將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 

A análise curricular visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho de determinada função, ponderando 
a habilitação académica e profissional, a avaliação do desem-
penho, a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos 
realizados e a formação profissional complementar. 

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 nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores. 

7. Programa da prova 

1. Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China; 

2. Regulamento Administrativo n.º 18/2011 — Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços de Turismo; 

3. Lei n.º 14/2009 — Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos; 

4. Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos; 

5. Lei n.º 15/2009 — Disposições Fundamentais do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Chefia; 

6. Regulamento Administrativo n.º 26/2009 — Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia; 

7. Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente; 

8. Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Pú-
blicos (Lei n.º 8/2006 e Regulamento Administrativo n.º 15/2006); 

9. Regime Geral de Avaliação do Desempenho dos Trabalha-
dores da Administração Pública (Regulamento Administrativo 
n.º 31/2004 e Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004); 

10. Lei n.º 2/2011 — Regime do prémio de antiguidade e dos 
subsídios de residência e de família; 

11. Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de 
Maio; 

12. Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho; 

13. Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro; 

14. Conhecimentos turísticos de Macau. 

Os candidatos podem utilizar na prova de conhecimentos, 
como elementos de consulta, dicionários e os diplomas legais 
relativos às matérias indicadas. 

O local, a data e hora da realização da prova de conhecimen-
tos constarão da lista definitiva dos candidatos admitidos. 

8. Os locais de afixação das listas 

As listas provisórias, definitivas e classificativas serão afixadas no 
quadro de informação da Direcção dos Serviços de Turismo, sito 
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（http://industry.macautourism.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。最後成績名

單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》。 

9. 適用法例 

本開考程序由第14/2009號法律和第23/2011號行政法規的

規定規範。 

10. 注意事項 

投考人提供的資料只作本局是次招聘用途，所提供的個人

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：市場處處長 黃麗坤 

正選委員：首席高級技術員 李智瑋

  顧問高級技術員 何娟 

候補委員：顧問高級技術員 藍同好 

  首席高級技術員 譚思穎

二零一三年十二月二十六日於旅遊局

代局長 Manuel Gonçalves Pires Júnior 

（是項刊登費用為 $7,712.00）

按照社會文化司司長於二零一三年十二月十日的批示，並根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》以及第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（經濟範疇）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。投考申請應自本通告

刊登《澳門特別行政區公報》之日緊接的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。 

na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hot 
Line», 12.º andar, Macau, podendo ainda ser consultadas na página 
electrónica destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo). 
Os locais de afixação e de acesso às listas supracitadas serão 
igualmente publicados no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau. A lista classificativa final, depois 
de ser homologada, tornar-se-á pública no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau. 

9. Legislação aplicável 

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011. 

10. Observações 

As informações fornecidas pelo candidato servem apenas 
para o presente recrutamento. Todos os dados pessoais serão 
processados de acordo com a Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção 
de Dados Pessoais). 

11. Júri 

O júri do concurso terá a seguinte composição: 

Presidente: Vong Lai Kuan, chefe da Divisão de Mercados. 

Vogais efectivos: Lei Chi Wai, técnica superior principal; e 

Ho Kun, técnica superior assessora. 

Vogais suplentes: Lam Tong Hou, técnica superior assessora; e 

Tam Si Weng, técnica superior principal. 

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 26 de Dezembro de 
2013. 

O Director dos Serviços, substituto, Manuel Gonçalves Pires 
Júnior.

(Custo desta publicação $ 7 712,00) 

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Dezembro de 
2013, e 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), se encontra aberto o concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um 
lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de economia, da 
carreira de técnico do quadro de pessoal da Direcção dos Ser-
viços de Turismo (DST):

1. Tipo, prazo e validade 

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de prestação 
de provas, com vinte dias de prazo para a entrega das candi-
daturas, contados a partir do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau. 

O concurso comum é válido por um ano, a contar da data da 
publicação 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： 

a）澳門特別行政區永久性居民； 

b）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； 

c）具備經濟學範疇高等課程學歷。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件 

3.1 投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》，並於指定期限及辦公時間內以親送方式遞交到澳門

宋玉生廣場335-341號獲多利大廈14樓旅遊局之接待櫃檯，或於

指定期限內以附收件回執的掛號郵寄方式郵寄至澳門宋玉生廣

場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局，信封面須寫上投考職位及

相關的職務範疇。

3.2 應遞交的文件： 

a）有效的身份證明文件副本； 

b）本通告所要求的學歷證明文件副本； 

c）履歷（須親筆簽署並在每頁簡簽）； 

d）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發出

的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職

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。 

上述a）和b）項所指之文件，可由公證員或旅遊局工作人員

依法認證，倘屬後者，遞交時必須出示文件正本作核對。 

如有相關工作經驗及已完成的培訓課程的證明文件，請遞

交副本，並須出示正本作核對。 

與公共部門有聯繫的投考人，如相關個人檔案已存有a）、b）

和d）項所指之文件，則免除遞交，但須於報考時明確聲明。 

2. Condições de candidatura 

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

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

b) 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 ETAPM, em vigor; 

c) Possuam habilitações académicas ao nível de curso supe-
rior na área de economia. 

3. Forma e local de apresentação de candidaturas e docu-
mentos que as devem acompanhar 

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchi-
mento da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, a qual deve ser 
entregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e durante 
as horas normais de expediente, no balcão de atendimento da 
Direcção dos Serviços de Turismo, sito no 14.º andar do Edifício 
«Hot Line», na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 
em Macau, ou através de correio registado, com aviso de 
recepção, até ao termo do prazo fixado, para a Direcção dos 
Serviços de Turismo, sito no 12.º andar do Edifício «Hot Line», 
na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, em Macau, 
e devendo escrever no rosto do sobrescrito o lugar do recruta-
mento a que concorre e a respectiva área funcional. 

3.2 Documentos a apresentar: 

a) Cópia do documento de identificação válido; 

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso; 

c) Nota curricular (assinada pelo próprio candidato e rubri-
cada em cada página); 

d) 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 
e a avaliação do desempenho relevante para apresentação a 
concurso. 

Os documentos referidos nas alíneas a) e b) podem ser au-
tenticados, nos termos previstos na lei, por notário ou por tra-
balhador da DST; neste último caso, devem exibir os originais 
no acto de entrega das fotocópias. 

Caso tenha os documentos comprovativos da experiência 
profissional em causa e conclusão de cursos de formação, deve 
entregar a cópia e mostrar o original dos documentos para 
confirmação. 

Os candidatos vinculados a serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e d) se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos 
processos individuais, devendo ser declarado expressamente 
tal facto na apresentação da candidatura. 
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4. 職務內容 

二等技術員（經濟範疇） 

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

並需考慮就有關政策制訂措施及對經濟範疇的管理的作出較高

的決定。

5. 薪俸、權利及福利 

第一職階二等技術員之薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二內所載第五級別的350點，並享有公職一般制度規定的權利和

福利。 

6. 甄選方式 

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下： 

a）知識考試（筆試）：50%； 

b）專業面試：30%；及 

c）履歷分析：20%。 

在各項甄選方法中取得的成績均以0至100分表示。上述a）

和b）項所指之甄選方式為淘汰制，每項最高分數為100分，應考

人所得分數低於50分者，即被淘汰。 

知識考試是評估投考人擔任職務所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、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任

特定職務之能力。 

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。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

7. 知識考試範圍 

1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》； 

2）第18/2011號行政法規《旅遊局的組織及運作》； 

3）第14/2009號法律《公務人員職程制度》； 

4. Conteúdo funcional 

Técnico, da área de economia 

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-científi-
cos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projectos, 
emitindo pareceres e participando em reuniões e grupos de 
trabalho de carácter departamental e interdepartamental, ten-
do em vista preparar a tomada de decisão superior sobre medi-
das de política e gestão na área de economia. 

5. Vencimento, direitos e regalias 

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da 
tabela indiciária, nível 5, constante do mapa 2 do anexo I da 
Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias previstos no re-
gime geral da função pública. 

6. Método de selecção 

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

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

b) Entrevista profissional: 30%; e 

c) Análise curricular: 20%. 

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. Os métodos referidos nas alíneas 
a) e b) do ponto anterior têm carácter eliminatório, sendo a va-
lorização máxima de 100 valores, considerando-se excluídos os 
candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores. 

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da função. 

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das exi-
gências da função. 

A análise curricular visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho de determinada função, ponderando 
a habilitação académica e profissional, a avaliação do desem-
penho, a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos 
realizados e a formação profissional complementar. 

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. Con-
sideram-se excluídos os candidatos que nas provas eliminatórias 
ou na classificação final obtenham classificação inferior a 50 
valores. 

7. Programa da prova 

1. Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China; 

2. Regulamento Administrativo n.º 18/2011  — Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços de Turismo; 

3. Lei n.º 14/2009 — Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos; 
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4）第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》； 

5）第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》； 

6）第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充規

定》； 

7）現行《澳門公共行政工作人員通則》； 

8）公務人員公積金制度（第8/2006號法律及第15/2006號行

政法規）； 

9）公共行政工作人員工作表現評核一般制度（第31/2004號

行政法規及第235/2004號行政長官批示）； 

10）第2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度》； 

11）經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第

122/84/M號法令； 

12）七月六日第63/85/M號法令； 

13）十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》； 

14）經濟的知識。 

投考人在知識考試時可參閱與上指內容有關的法規和字典。 

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。

8. 張貼名單的地點 

臨時名單、確定名單及成績名單將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）。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。最後成績名

單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》。 

9. 適用法例 

本開考程序由第14/2009號法律和第23/2011號行政法規的

規定規範。 

10. 注意事項 

投考人提供的資料只作本局是次招聘用途，所提供的個人

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。 

4. Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos; 

5. Lei n.º 15/2009 — Disposições Fundamentais do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Chefia; 

6. Regulamento Administrativo n.º 26/2009 — Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia; 

7. Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente; 

8. Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públi-
cos (Lei n.º 8/2006 e Regulamento Administrativo n.º 15/2006); 

9. Regime Geral de Avaliação do Desempenho dos Trabalha-
dores da Administração Pública (Regulamento Administrativo 
n.º 31/2004 e Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004); 

10. Lei n.º 2/2011 — Regime do prémio de antiguidade e dos 
subsídios de residência e de família; 

11. Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de 
Maio; 

12. Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho; 

13. Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro; 

14. Conhecimentos de economia. 

Os candidatos podem utilizar na prova de conhecimentos, 
como elementos de consulta, dicionários e os diplomas legais 
relativos às matérias indicadas. 

O local, a data e hora da realização da prova de conhecimentos 
constarão da lista definitiva dos candidatos admitidos. 

8. Os locais de afixação das listas 

As listas provisórias, definitivas e classificativas serão afixadas 
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, podendo ainda ser consultadas 
na página electrónica destes Serviços (http://industry.macau-
tourism.gov.mo). Os locais de afixação e de acesso às listas 
supracitadas serão igualmente publicados no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau. A lista classifi-
cativa final, depois de ser homologada, tornar-se-á pública no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. 

9. Legislação aplicável 

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011. 

10. Observações 

As informações fornecidas pelo candidato servem apenas 
para o presente recrutamento. Todos os dados pessoais serão 
processados de acordo com a Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção 
de Dados Pessoais). 
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11. 典試委員會 

典試委員會由下列成員組成： 

主席：旅遊產品及活動廳廳長 Isabel Azedo Augusto

正選委員：一等高級技術員 唐向賢

     顧問高級技術員 Zhu Haiyin

候補委員：顧問高級技術員 張淑芳 

     一等高級技術員 凌詩蘊

二零一三年十二月二十六日於旅遊局

代局長 Manuel Gonçalves Pires Júnior

（是項刊登費用為 $8,025.00）

按照社會文化司司長於二零一三年十二月十日的批示，並根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》以及第23/2011號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，旅遊局通過

考核方式進行普通對外入職開考，以散位合同方式填補重型車

輛司機職程第一職階重型車輛司機四缺。

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。投考報名應自本通告

刊登《澳門特別行政區公報》之日緊接的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. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）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；

c）具備小學畢業學歷；

d）持有重型汽車駕駛執照，且具有三年駕駛重型汽車的工

作經驗。

11. Júri 

O júri do concurso terá a seguinte composição: 

Presidente: Isabel Azedo Augusto, chefe do Departamento 
do Produto Turístico e Eventos.

Vogais efectivas: Tong Heong In, técnica superior de 1.ª classe; e

Zhu Haiyin, técnica superior assessora.

Vogais suplentes: Cheong Soc Fong, técnica superior as-
sessora; e 

Leng Si Wan, técnica superior de 1.ª classe 

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 26 de Dezembro de 
2013. 

O Director dos Serviços, substituto, Manuel Gonçalves Pires 
Júnior.

(Custo desta publicação $ 8 025,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Dezembro de 
2013, e 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), se encontra aberto o concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de qua-
tro lugares de motorista de pesados, 1.º escalão, da carreira de 
motorista de pesados, em regime de contrato de assalariamen-
to da Direcção dos Serviços de Turismo (DST):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau.

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

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que 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 ETAPM, em vigor;

c) Possuam o ensino primário como habilitação;

d) Sejam titulares da carta de condução de automóveis pe-
sados e com 3 anos de experiência profissional na condução de 
pesados.
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3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》，並於指定期限及辦公時間內以親送方式遞交到澳門

宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局之接待櫃檯，或於

指定期限內以附收件回執的掛號郵寄方式郵寄至澳門宋玉生廣

場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局，信封面須寫上投考職位。

3.2 應遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）履歷（須親筆簽署並在每頁簡簽）；

d）有效駕駛執照副本；

e）三年駕駛重型汽車工作經驗的證明文件，工作經驗須以取

得該經驗的僱主實體發出的文件，或投考人以名譽承諾作出的

聲明證明；

f）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發出

的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職

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。

上述a），b），d）和e）項所指之文件，可由公證員或旅遊局

工作人員依法認證，倘屬後者，遞交時必須出示文件正本作核

對。

如有已完成的培訓課程的證明文件，請遞交副本，並須出示

正本作核對。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關個人檔案已存有a）、b）

和f）項所指之文件，則免除遞交，但須於報考時明確聲明。

4. 職務內容

穿着制服駕駛重型車輛載運乘客和/或貨物；並顧及旅程的

安全和舒適，駕駛九座位以上的客貨車，運送正在進行工務的

人員到先前已獲悉的目的地：啟動車輛、操控方向盤、接合變速

器、剎車、把行車時所需的燈亮起；注意街道情況、調節速度、顧

3. Forma de admissão e local de apresentação de candidatu-
ras e documentos que as devem acompanhar

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchi-
mento da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, a qual deve ser 
entregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e duran-
te as horas normais de expediente, no balcão de atendimento 
da Direcção dos Serviços de Turismo, sito no 12.º andar do 
Edifício «Hot Line», na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 335-341, em Macau, ou através de correio registado, com 
aviso de recepção, até ao termo do prazo fixado, para a Di-
recção dos Serviços de Turismo, sito no 12.º andar do Edifício 
«Hot Line», na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 
em Macau, e devendo escrever no rosto do sobrescrito o lugar 
do recrutamento a que concorre.

3.2 Documentos a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso;

c) Nota curricular (assinada pelo próprio candidato e rubri-
cada em cada página);

d) Cópia da carta de condução válida;

e) Documento comprovativo de três anos de experiência 
profissional de condução de automóveis pesados, emitido pela 
entidade patronal ou uma declaração feita, sob compromisso 
de honra, pelo próprio candidato, em que refira que possui a 
referida experiência profissional;

f) 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 
e a avaliação do desempenho relevante para apresentação a 
concurso.

Os documentos referidos nas alíneas a) b), d) e e) podem ser 
autenticados, nos termos previstos na Lei, por notário ou por 
trabalhador da DST; neste último caso, devem exibir os origi-
nais no acto de entrega das fotocópias.

Caso tenha os documentos conclusão de cursos de formação, 
deve entregar a cópia e mostrar o original dos documentos 
para confirmação.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e f) se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respecti-
vos processos individuais, devendo ser declarado expressamen-
te tal facto na apresentação da candidatura.

4. Conteúdo funcional

Conduz, devidamente uniformizado, automóveis pesados 
para transporte de passageiros e/ou mercadorias, tendo em 
atenção a segurança e comodidade das viagens; conduz carri-
nhas com mais de nove lugares, transportando os passageiros 
em serviço ao local de destino, de que previamente se infor-
mou: põe o veículo em funcionamento, manobra o volante, 
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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；遵守道路法典的規定；協助乘客上落車、

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的維修；把車停泊在所屬停

車場，辦公時看管停泊的車輛；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

提供合作，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。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階重型車輛司機之薪俸點為第14/2009號法律附件

一表二十內所載的170點，並享有公職一般制度規定的權利和福

利。

6. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試（筆試）：50%；

b）專業面試：40%；及

c）履歷分析：10%。

在各項甄選方法中取得的成績均以0至100分表示。上述a）

和b）項所指之甄選方式為淘汰制，每項最高分數為100分，應考

人所得分數低於50分者，即被淘汰。

知識考試是評估投考人擔任職務所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、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任

特定職務之能力。

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

engrena as mudanças, acciona o travão, faz os sinais luminosos 
necessários à circulação; mantém atenção ao estado da via, 
regula a velocidade, procede 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; observa, respeita e cumpre as regras do código da 
estrada; auxilia os passageiros na subida ou descida do veículo 
e colabora na carga e descarga de bagagens ou outras mercado-
rias transportadas; assegura o bom estado de funcionamento 
e manutenção diária do veículo, designadamente lavagem, 
limpeza e verificação dos níveis de combustível, óleos e água; 
muda pneus, quando necessário; leva o veículo à vistoria perio-
dicamente e à oficina quando necessita de reparações; recolhe 
a viatura no respectivo parque de recolha, vigiando-a quando 
estaciona em serviço; mantém-se no seu posto de trabalho 
quando houver acontecimentos extraordinários que o justifi-
quem e apoia os agentes da polícia na coordenação das ope-
rações necessárias quando houver acidentes em serviço; pode 
colaborar 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 
manifestamente típicas de outras áreas ou para as quais não 
possua a necessária qualificação.

5. Vencimento, direitos e regalias

O motorista de pesados, 1.º escalão, vence pelo índice 170 
da tabela indiciária, constante do mapa 20 do anexo I da 
Lei n.º 14/2009, e usufrui dos direitos e regalias previstos no 
regime geral da função pública.

6. Método de selecção

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

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

b) Entrevista profissional: 40%; e

c) Análise curricular: 10%.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. Os métodos referidos nas alíneas 
a) e b) do ponto anterior têm carácter eliminatório, sendo a va-
lorização máxima de 100 valores, considerando-se 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 da fun-
ção.

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das exi-
gências da função.

A análise curricular visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho de determinada função, ponderando 
a habilitação académica e profissional, a avaliação do desem-
penho, a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos 
realizados e a formação profissional complementar.

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. 
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均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

7. 知識考試範圍

1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

2）一般知識及社會知識；

3）駕駛重型車輛知識。

投考人在知識考試時可參閱上指內容的法規。

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。

8. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將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）。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。最後成績名

單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》。

9. 適用法例

本開考程序由第14/2009號法律和第23/2011號行政法規的

規定規範。

10. 注意事項

投考人提供的資料只作本局是次招聘用途，所提供的個人

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：行政及人力資源管理處處長 Mariana da Rocha Fu

正選委員：首席特級行政技術助理員（職務主管） L u í s 

Manuel Figueiredo Matias

  首席特級行政技術助理員 José António de Assis

候補委員：特級技術輔導員 甘婉明

  特級行政技術助理員 趙寶明

二零一三年十二月二十六日於旅遊局

代局長 Manuel Gonçalves Pires Júnior

（是項刊登費用為 $7,849.00）

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

7. Programa da prova

1. Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

2. Conhecimentos gerais e sociais;

3. Conhecimentos sobre condução de automóveis pesados.

Os candidatos podem utilizar na prova de conhecimentos, 
como elemento de consulta, o diploma legal acima referido.

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

8. Locais de afixação das listas

As listas provisórias, definitivas e classificativas serão afixadas 
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, podendo ainda ser consultadas 
na página electrónica destes Serviços (http://industry.macau-
tourism.gov.mo). Os locais de afixação e de acesso às listas 
supracitadas serão igualmente publicados no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau. A lista classifi-
cativa final, depois de ser homologada, tornar-se-á pública no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

9. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

10. Observações

As informações fornecidas pelo candidato servem apenas 
para o presente recrutamento. Todos os dados pessoais serão 
processados de acordo com a Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção 
de Dados Pessoais).

11. Júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Mariana da Rocha Fu, chefe da Divisão Admi-
nistrativa e de Gestão de Recursos Humanos.

Vogais efectivos: Luís Manuel Figueiredo Matias, assistente 
técnico administrativo especialista principal (chefia funcional); e

José António de Assis, assistente técnico administrativo es-
pecialista principal.

Vogais suplentes: Kam Un Meng, adjunto-técnico especialis-
ta; e

Chiu Pou Meng, assistente técnico administrativo especialis-
ta.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 26 de Dezembro de 
2013.

O Director dos Serviços, substituto, Manuel Gonçalves Pires 
Júnior.

(Custo desta publicação $ 7 849,00)
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按照社會文化司司長於二零一三年十二月十日的批示，並根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》以及第23/2011號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，旅遊局通過

考核方式進行普通對外入職開考，以散位合同方式填補勤雜人

員職程第一職階勤雜人員（雜役範疇）八缺。 

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。投考報名應自本通告

刊登《澳門特別行政區公報》之日緊接的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. 投考條件 

投考人必須符合以下條件，方可投考： 

a）澳門特別行政區居民（澳門永久性居民或澳門非永久性

居民）； 

b）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； 

c）具備小學畢業學歷。 

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件 

3.1 投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》，並於指定期限及辦公時間內以親送方式遞交到澳門

宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局之接待櫃檯，或於

指定期限內以附收件回執的掛號郵寄方式郵寄至澳門宋玉生廣

場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局，信封面須寫上投考職位。 

3.2 應遞交的文件： 

a）有效的身份證明文件副本； 

b）本通告所要求的學歷證明文件副本； 

c）履歷（須親筆簽署並在每頁簡簽）； 

d）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發出

的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Dezembro de 
2013, e 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), se encontra aberto o concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de oito 
lugares de auxiliar, 1.º escalão, área de servente, da carreira de 
auxiliar, em regime de contrato de assalariamento da Direcção 
dos Serviços de Turismo (DST):

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 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau. 

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

2. Condições de candidatura 

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

a) Sejam residentes da Região Administrativa Especial de Ma-
cau (residentes permanentes da RAEM ou residentes não perma-
nentes da RAEM); 

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 ETAPM, em vigor; 

c) Possuam o ensino primário como habilitação. 

3. Forma de admissão e local de apresentação de candidaturas e 
documentos que as devem acompanhar 

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchi-
mento da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, a qual deve ser 
entregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e durante 
as horas normais de expediente, no balcão de atendimento da 
Direcção dos Serviços de Turismo, sito no 12.º andar do Edifício 
«Hot Line», na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, em 
Macau, ou através de correio registado, com aviso de recepção, 
até ao termo do prazo fixado, para a Direcção dos Serviços de 
Turismo, sito no 12.º andar do Edifício «Hot Line», na Alame-
da Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, em Macau, e devendo 
escrever no rosto do sobrescrito o lugar do recrutamento a que 
concorre. 

3.2 Documentos a apresentar: 

a) Cópia do documento de identificação válido; 

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações académi-
cas exigidas no presente aviso; 

c) Nota curricular (assinada pelo próprio candidato e rubri-
cada em cada página); 

d) Candidatos vinculados aos serviços públicos devem ainda 
apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 
pertencem, do qual constem, designadamente os cargos ante-
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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。 

上述a）和b）項所指之文件，可由公證員或旅遊局工作人員

依法認證，倘屬後者，遞交時必須出示文件正本作核對。 

如有相關工作經驗及已完成的培訓課程的證明文件，請遞

交副本，並須出示正本作核對。 

與公共部門有聯繫的投考人，如相關個人檔案已存有a）、b）

和d）項所指之文件，則免除遞交，但須於報考時明確聲明。 

4. 職務內容 

勤雜人員須執行非專門性的、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。 

5. 薪俸、權利及福利 

第一職階勤雜人員之薪俸點為第14/2009號法律附件一表二

內所載的第一級別110點，並享有公職一般制度規定的權利和福

利。 

6. 甄選方式 

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下： 

a）知識考試（筆試）：50%； 

b）專業面試：40%；及 

c）履歷分析：10%。 

在各項甄選方法中取得的成績均以0至100分表示。上述a）

和b）項所指之甄選方式為淘汰制，每項最高分數為100分，應考

人所得分數低於50分者，即被淘汰。 

知識考試是評估投考人擔任職務所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。 

riormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natu-
reza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função pública 
e a avaliação do desempenho relevante para apresentação a 
concurso. 

Os documentos referidos nas alíneas a) e b) podem ser au-
tenticados, nos termos previstos na Lei, por notário ou por tra-
balhador da DST; neste último caso, devem exibir os originais 
no acto de entrega das fotocópias. 

Caso tenha os documentos comprovativos da experiência 
profissional em causa e conclusão de cursos de formação, deve 
entregar a cópia e mostrar o original dos documentos para 
confirmação. 

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e d) se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respec-
tivos processos individuais, devendo ser declarado expressa-
mente tal facto na apresentação da candidatura. 

4. Conteúdo funcional 

O auxiliar executa tarefas simples não especificadas de 
carácter manual, exigindo principalmente esforço físico e 
conhecimentos elementares de índole prática: distribui corres-
pondência ou outros documentos ou encomendas no interior 
ou no exterior; auxilia os profissionais da especialidade em tra-
balhos menos qualificados como cargas, descargas, transporte 
e arrumação de materiais; encarrega-se da limpeza de locais 
de trabalho varrendo, limpando o pó, lavando, aspirando ou 
executando outras tarefas similares mantendo as superfícies e 
objectos em adequado estado de limpeza. 

5. Vencimento, direitos e regalias 

O auxiliar, 1.º escalão, vence pelo índice 110 da tabela indi-
ciária, nível 1, constante do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009, 
e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime geral da 
função pública. 

6. Método de selecção 

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

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

b) Entrevista profissional: 40%; e 

c) Análise curricular: 10%. 

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. Os métodos referidos nas alíneas 
a) e b) do ponto anterior têm carácter eliminatório, sendo a va-
lorização máxima de 100 valores, considerando-se excluídos os 
candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores. 

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da função. 

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das exi-
gências da função. 
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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、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任

特定職務之能力。 

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。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

7. 知識考試範圍 

1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》； 

2）一般知識及社會知識。 

投考人在知識考試時可參閱上指內容的法規。 

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。 

8. 張貼名單的地點 

臨時名單、確定名單及成績名單將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）。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。最後成績名

單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》。 

9. 適用法例 

本開考程序由第14/2009號法律和第23/2011號行政法規的

規定規範。 

10. 注意事項 

投考人提供的資料只作本局是次招聘用途，所提供的個人

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：行政及人力資源管理處處長 Mariana da Rocha Fu

正選委員：首席技術輔導員（職務主管） 丁寬樂

     特級技術輔導員 錢淑儀 

候補委員：一等高級技術員 王庚

     個人勞動合同 António Manuel da Costa 

A análise curricular visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho de determinada função, ponderando 
a habilitação académica e profissional, a avaliação do desem-
penho, a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos 
realizados e a formação profissional complementar. 

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 nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

7. Programa da prova 

1. Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China; 

2. Conhecimentos gerais e sociais. 

Os candidatos podem utilizar na prova de conhecimentos, 
como elemento de consulta, o diploma legal acima referido. 

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

8. Locais de afixação das listas 

As listas provisórias, definitivas e classificativas serão afixadas 
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, podendo ainda ser consultadas 
na página electrónica destes Serviços (http://industry.macau-
tourism.gov.mo). Os locais de afixação e de acesso às listas 
supracitadas serão igualmente publicados no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau. A lista classifi-
cativa final, depois de ser homologada, tornar-se-á pública no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. 

9. Legislação aplicável 

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011. 

10. Observações 

As informações fornecidas pelo candidato servem apenas 
para o presente recrutamento. Todos os dados pessoais serão 
processados de acordo com a Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção 
de Dados Pessoais).

11. Júri 

O júri do concurso terá a seguinte composição: 

Presidente: Mariana da Rocha Fu, chefe da Divisão Admi-
nistrativa e de Gestão de Recursos Humanos.

Vogais efectivos: Teng Fun Lok, adjunto-técnico principal 
(chefia funcional); e 

Chin Sok I, adjunto-técnico especialista.

Vogais suplentes: Wong Kang, técnico superior de 1.ª classe; e 

António Manuel da Costa, contratado por contrato indivi-
dual de trabalho.
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二零一三年十二月二十六日於旅遊局

代局長 Manuel Gonçalves Pires Júnior

（是項刊登費用為 $6,694.00）

社 會 工 作 局

告 示

按社會工作局已故員工編制外合同第二職階二等技術員鍾

秀麗的父親鍾明安的申請，現通知所有自認為具有正當性領取

該員工的死亡津貼、喪葬津貼和補償的人士，自本告示公佈日起

計三十天內，向本局作出申請，倘若在此期限內未接獲任何異

議，則現申請人的要求將被接納。

二零一三年十二月二十七日於社會工作局

代局長 蔡兆源

（是項刊登費用為 $783.00）

體 育 發 展 局

名  單

體育發展局以編制外合同方式招聘技術員職程第一職階二

等技術員（土木工程範疇）兩缺，經於二零一三年三月二十七日

第十三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普

通對外入職開考的通告。現公佈最後成績名單如下：

合格應考人：

名次 姓名 總成績

1.º 區錦輝 .................................................................. 67.46 

2.º 傅紹倫 .................................................................. 66.81 

3.º 張頌衡 .................................................................. 61.45 

4.º 馮元山 .................................................................. 60.91 

5.º 李漢明 .................................................................. 59.82 

6.º 李德麟 .................................................................. 59.13 

7.º 林裕熙 .................................................................. 59.12 

8.º 梁泳華 .................................................................. 57.42 

9.º 黃健威 .................................................................. 56.33 

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 26 de Dezembro de 2013. 

O Director dos Serviços, substituto, Manuel Gonçalves Pires 
Júnior.

(Custo desta publicação $ 6 694,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Édito

Faz-se público que tendo Chong Meng On, pai de Chong Sao 
Lai, falecido, que foi técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, contrata-
do além do quadro do Instituto de Acção Social, requerido os 
subsídios de morte, de funeral e outras compensações, devem 
todos os que julgam ser legítimo à percepção dos mesmos sub-
sídios e compensações requerer neste Instituto, no prazo de 
trinta dias, a contar da publicação do presente edital, pois que, 
não havendo impugnação, será resolvida a pretensão da reque-
rente findo que seja esse prazo.

Instituto de Acção Social, aos 27 de Dezembro de 2013.

O Presidente do Instituto, substituto, Choi Sio Un.

(Custo desta publicação $ 783,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
engenharia civil da carreira de técnico, em regime de contrato 
além do quadro do pessoal do Instituto do Desporto, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 13, II Série, de 27 de Março de 2013:

Candidatos aprovados: 

Lugar Nome Pontuação 
  final

1.º Ao Kam Fai ............................................................. 67,46 

2.º Fu Sio Lon ............................................................... 66,81 

3.º Cheong Chong Hang ............................................. 61,45 

4.º Fong Un San ............................................................ 60,91 

5.º Lei Hon Meng ......................................................... 59,82 

6.º Lei Tak Lon ............................................................. 59,13 

7.º Lam U Hei ............................................................... 59,12 

8.º Leong Weng Wa ..................................................... 57,42 

9.º Wong Kin Wai......................................................... 56,33 
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名次 姓名 總成績

10.º 梁佩芬 .................................................................. 53.76 

備註：

a）根據第23/2011號行政法規第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試被淘汰之投考人：11名；

——因缺席專業面試被淘汰之投考人：1名。

b）根據第23/2011號行政法規第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於50分被淘汰之投考人：10名。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單於《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日內向

許可開考的實體提起上訴。

（經二零一三年十二月十一日社會文化司司長的批示確認）

二零一三年十一月二十八日於體育發展局

典試委員會：

主席：萬展鵬 

正選委員：林國洪 

  林永昌 

（是項刊登費用為 $2,388.00）

公 告

根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，現將填

補體育發展局編制外合同人員第一職階首席高級技術員一缺，

以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考的准考人臨時名單

張貼在澳門羅理基博士大馬路綜藝館第一座四字樓體育發展局

行政財政處，並於本局網頁內公佈。有關開考的公告已刊登於二

零一三年十月三十日第四十四期《澳門特別行政區公報》第二組

內。

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。

二零一四年一月二日於體育發展局

代局長 戴祖義 

（是項刊登費用為 $881.00）

Lugar Nome Pontuação 
  final

10.º Leong Pui Fan......................................................... 53,76 

Observações:

a) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 11 
candidatos;

— Excluído por ter faltado à entrevista profissional: 1 candi-
dato.

b) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 va-
lores na prova de conhecimentos: 10 candidatos.

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da sua publi-
cação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau, para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Dezembro de 2013).

Instituto do Desporto, aos 28 de Novembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Prem Singh Mann.   

Vogais efectivos: Lam Kuok Hong; e   

Lam Weng Cheong.

(Custo desta publicação $ 2 388,00)

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada, nos termos do n.º 3 do 
artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, na 
Divisão Administrativa e Financeira do Instituto do Desporto 
(ID), sita na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, Edifício 
Complementar do Fórum, bloco 1, 4.º andar, Macau, e pu-
blicada no sítio da internet deste Instituto, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado aos trabalhadores contratados além do quadro 
do ID, para o preenchimento de um lugar de técnico superior 
principal, 1.º escalão, cujo anúncio do aviso de abertura foi pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 44, II Série, de 30 de Outubro de 2013.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento admi-
nistrativo.

Instituto do Desporto, aos 2 de Janeiro de 2014.

O Presidente do Instituto, substituto, José Tavares.

(Custo desta publicação $ 881,00)
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UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncio

(Concurso Público n.º PT/009/2013)

Faz-se público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Se-
nhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 19 de 
Dezembro de 2013, se encontra aberto o concurso público para 
o projecto de fornecimento e instalação dos sistemas especiais 
de vaporização, de aquecimento de água e de purificação de 
água para o laboratório de animais no novo campus da Univer-
sidade de Macau na Ilha de Hengqin.

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 8 de Janeiro de 
2014, 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 Admi-
nistrativo, 2.º andar, Sala A201 da Universidade de Macau.

A fim de compreender os pormenores do projecto de forne-
cimento e instalação dos sistemas especiais de vaporização, de 
aquecimento de água e de purificação de água para o laborató-
rio de animais no âmbito deste concurso, cada concorrente po-
derá destacar três elementos, no máximo, para comparecerem 
na sessão de esclarecimento. A sessão de esclarecimento de-
correrá às 10,00 horas do dia 10 de Janeiro de 2014, no Edifício 
Luso-Chinês, 1.º andar, Sala L105 da Universidade de Macau, 
sendo a inspecção do local efectuada no mesmo dia, após a ses-
são de esclarecimento.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 22 de Janeiro de 2014. 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 $96 000,00 (noventa 
e seis mil patacas) feita em numerário ou mediante ordem de 
caixa, garantia bancária ou seguro de caução a favor da Uni-
versidade de Macau. 

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
23 de Janeiro de 2014, no Edifício Luso-Chinês, 1.º andar, Sala 
L105 da Universidade de Macau.

Universidade de Macau, aos 31 de Dezembro de 2013.

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

(Custo desta publicação $ 1 801,00)

Avisos

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e da alínea n.º 18 da delegação de poderes aprova-
da pelo reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no 

澳 門 大 學

公 告

（公開招標編號：PT/009/2013）

根據社會文化司司長於二零一三年十二月十九日作出之批

示，為橫琴島澳門大學新校區供應及安裝動物實驗室專用蒸汽、

熱水及純水系統項目進行公開招標。

有意競投者可從二零一四年一月八日起，於辦公日上午九時

至下午一時及下午二時三十分至五時三十分前往澳門大學行政

樓二樓A201室採購處，取得《招標方案》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動物實驗室專用蒸汽、熱水及純

水系統項目之詳情，各競投者可最多派出三名人員出席有關講解

會。講解會將安排於二零一四年一月十日上午十時在澳門大學中

葡樓一樓L105室舉行，而實地視察亦將安排於當天在講解會後

進行。

截止遞交投標書日期為二零一四年一月二十二日下午五

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玖萬陸仟元正

（$96,000.00），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。

開標日期為二零一四年一月二十三日上午十時，在澳門大學

中葡樓一樓L105室舉行。

二零一三年十二月三十一日於澳門大學

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 $1,801.00）

通 告

澳門大學資訊及通訊科技總監根據《行政程序法典》第

三十八條及刊登於二零一零年一月十三日《澳門特別行政區公
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報》第二期第二組之澳門大學通告內有關澳門大學校長核准之

授權的第十八款作出本決定：

一、轉授予資訊管理處處長石國英或其代任人作出下列行

為的職權：

（一）根據法律規定，核准其管轄員工享受年假及接受合理

缺勤之解釋；

（二）核准其管轄員工進行法律容許的超時工作；

（三）簽署執行有權限實體決定所需之公函及文件。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

三、由二零一四年一月一日起至本通告在《澳門特別行政區

公報》刊登日期間，獲轉授權者在上述轉授權範圍內所作之行為

均被追認。

二零一三年十一月五日於澳門大學

澳門大學資訊及通訊科技總監 何偉耀

（是項刊登費用為 $1,498.00）

澳門大學資訊及通訊科技總監根據《行政程序法典》第

三十八條及刊登於二零零九年十二月二日《澳門特別行政區公

報》第四十八期第二組澳門大學通告內有關澳門大學財務委員

會核准之授權的第二十款作出本決定：

一、轉授予資訊管理處處長石國英或其代任人作出下列行

為的職權：

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄部

門的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；

（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

工程、資產及勞務，其上限則為上款所指金額的一半；

（三）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作的開

支。

aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 de 
Janeiro de 2010, o director do Gabinete para as Tecnologias 
de Informação e Comunicação da Universidade de Macau de-
cidiu:

1. Subdelegar no chefe da Secção para a Gestão de Informa-
ção, Seak Kuok Ieng, ou no seu substituto, os poderes para a 
prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justi-
ficação das faltas ao serviço dos trabalhadores afectos à unida-
de que dirige, de acordo com as disposições legais;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados, nos termos permiti-
dos por lei;

3) Assinar correspondência oficial e documentos necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante ou 
subdelegante.

3. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado 
no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 1 de Ja-
neiro de 2014 e a data da publicação do presente aviso no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 5 de Novembro de 2013.

Ho Wai Io, director do Gabinete para as Tecnologias de In-

formação e Comunicação da Universidade de Macau.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e da alínea n.º 20 da delegação de poderes apro-
vada pela Comissão de Gestão Financeira da Universidade de 
Macau, que foi publicada no aviso da Universidade de Macau 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 48, II Série, de 2 de Dezembro de 2009, o director do 
Gabinete para as Tecnologias de Informação e Comunicação 
da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe da Secção para a Gestão de Informa-
ção, Seak Kuok Ieng, ou no seu substituto, os poderes para a 
prática dos seguintes actos:

1) Aprovar a realização de despesas inseridas no orçamento 
privativo da Universidade de Macau e no âmbito da respectiva 
unidade que dirige, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil 
patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido no núme-
ro anterior é reduzido a metade;

3) Aprovar as despesas com horas extraordinárias dos traba-
lhadores subordinados, de acordo com os requisitos legais.
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二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

三、由二零一四年一月一日起至本通告在《澳門特別行政區

公報》刊登日期間，獲轉授權者在上述轉授權範圍內所作之行為

均被追認。

二零一三年十一月五日於澳門大學

澳門大學資訊及通訊科技總監　何偉耀

（是項刊登費用為 $1,468.00）

澳門大學資訊及通訊科技總監根據《行政程序法典》第

三十八條及刊登於二零一零年一月十三日《澳門特別行政區公

報》第二期第二組之澳門大學通告內有關澳門大學校長核准之

授權的第十八款作出本決定：

一、轉授予資訊基建暨用戶服務處處長柯潔紅或其代任人

作出下列行為的職權：

（一）根據法律規定，核准其管轄員工享受年假及接受合理

缺勤之解釋；

（二）核准其管轄員工進行法律容許的超時工作；

（三）簽署執行有權限實體決定所需之公函及文件。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

三、由二零一四年一月一日起至本通告在《澳門特別行政區

公報》刊登日期間，獲轉授權者在上述轉授權範圍內所作之行為

均被追認。

二零一三年十一月五日於澳門大學

澳門大學資訊及通訊科技總監　何偉耀

（是項刊登費用為 $1,429.00）

澳門大學資訊及通訊科技總監根據《行政程序法典》第

三十八條及刊登於二零零九年十二月二日《澳門特別行政區公

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante ou 
subdelegante.

3. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado 
no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 1 de Janei-
ro de 2014 e a data da publicação do presente aviso no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 5 de Novembro de 2013.

Ho Wai Io, director do Gabinete para as Tecnologias de In-
formação e Comunicação da Universidade de Macau.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e da alínea n.º 18 da delegação de poderes aprova-
da pelo reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no 
aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 de Ja-
neiro de 2010, o director do Gabinete para as Tecnologias de 
Informação e Comunicação da Universidade de Macau deci-
diu:

1. Subdelegar na chefe da Secção de Infra-estruturas Infor-
máticas e Serviços aos Utilizadores, O Kit Hong, ou no seu 
substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justi-
ficação das faltas ao serviço dos trabalhadores afectos à unida-
de que dirige, de acordo com as disposições legais;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados, nos termos permiti-
dos por lei;

3) Assinar correspondência oficial e documentos necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante ou 
subdelegante.

3. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada 
no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 1 de Ja-
neiro de 2014 e a data da publicação do presente aviso no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 5 de Novembro de 2013.

Ho Wai Io, director do Gabinete para as Tecnologias de In-
formação e Comunicação da Universidade de Macau.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e da alínea n.º 20 da delegação de poderes apro-
vada pela Comissão de Gestão Financeira da Universidade de 



N.º 2 — 8-1-2014 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 509

報》第四十八期第二組澳門大學通告內有關澳門大學財務委員

會核准之授權的第二十款作出本決定：

一、轉授予資訊基建暨用戶服務處處長柯潔紅或其代任人

作出下列行為的職權：

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄部

門的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；

（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

工程、資產及勞務，其上限則為上款所指金額的一半；

（三）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作的開

支。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

三、由二零一四年一月一日起至本通告在《澳門特別行政區

公報》刊登日期間，獲轉授權者在上述轉授權範圍內所作之行為

均被追認。

二零一三年十一月五日於澳門大學

澳門大學資訊及通訊科技總監　何偉耀

（是項刊登費用為 $1,468.00）

澳門大學資訊及通訊科技總監根據《行政程序法典》第

三十八條及刊登於二零一零年一月十三日《澳門特別行政區公

報》第二期第二組之澳門大學通告內有關澳門大學校長核准之

授權的第十八款作出本決定：

一、轉授予電腦教學暨技術服務處代處長司徒 璠或其代任

人作出下列行為的職權：

（一）根據法律規定，核准其管轄員工享受年假及接受合理

缺勤之解釋；

（二）核准其管轄員工進行法律容許的超時工作；

（三）簽署執行有權限實體決定所需之公函及文件。

Macau, que foi publicada no aviso da Universidade de Macau 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau  
n.º 48, II Série, de 2 de Dezembro de 2009, o director do Ga-
binete para as Tecnologias de Informação e Comunicação da 
Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar na chefe da Secção de Infra-estruturas Infor-
máticas e Serviços aos Utilizadores, O Kit Hong, ou no seu 
substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar a realização de despesas inseridas no orçamento 
privativo da Universidade de Macau e no âmbito da respectiva 
unidade que dirige, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil 
patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido no número 
anterior é reduzido a metade;

3) Aprovar as despesas com horas extraordinárias dos traba-
lhadores subordinados, de acordo com os requisitos legais.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante ou 
subdelegante.

3. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada 
no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 1 de Ja-
neiro de 2014 e a data da publicação do presente aviso no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 5 de Novembro de 2013.

Ho Wai Io, director do Gabinete para as Tecnologias de In-
formação e Comunicação da Universidade de Macau.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e da alínea n.º 18 da delegação de poderes aprova-
da pelo reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no 
aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 de Ja-
neiro de 2010, o director do Gabinete para as Tecnologias de 
Informação e Comunicação da Universidade de Macau deci-
diu:

1. Subdelegar no chefe, substituto, da Secção de Informática 
Pedagógica e Serviços Técnicos, Si Tou Kuok Fan, ou no seu 
substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justi-
ficação das faltas ao serviço dos trabalhadores afectos à unida-
de que dirige, de acordo com as disposições legais;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados, nos termos permiti-
dos por lei;

3) Assinar correspondência oficial e documentos necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes.
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二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

三、由二零一四年一月一日起至本通告在《澳門特別行政區

公報》刊登日期間，獲轉授權者在上述轉授權範圍內所作之行為

均被追認。

二零一三年十一月五日於澳門大學

澳門大學資訊及通訊科技總監　何偉耀

（是項刊登費用為 $1,468.00）

澳門大學資訊及通訊科技總監根據《行政程序法典》第

三十八條及刊登於二零零九年十二月二日《澳門特別行政區公

報》第四十八期第二組澳門大學通告內有關澳門大學財務委員

會核准之授權的第二十款作出本決定：

一、轉授予電腦教學暨技術服務處代處長司徒 璠或其代任

人作出下列行為的職權：

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄部

門的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；

（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

工程、資產及勞務，其上限則為上款所指金額的一半；

（三）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作的開

支。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

三、由二零一四年一月一日起至本通告在《澳門特別行政區

公報》刊登日期間，獲轉授權者在上述轉授權範圍內所作之行為

均被追認。

二零一三年十一月五日於澳門大學

澳門大學資訊及通訊科技總監　何偉耀

（是項刊登費用為 $1,468.00）

澳門大學財務總監根據《行政程序法典》第三十八條及刊登

於二零一零年一月十三日第二期第二組《澳門特別行政區公報》

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante ou 
subdelegante.

3. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado 
no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 1 de Ja-
neiro de 2014 e a data da publicação do presente aviso no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 5 de Novembro de 2013.

Ho Wai Io, director do Gabinete para as Tecnologias de In-
formação e Comunicação da Universidade de Macau.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e da alínea n.º 20 da delegação de poderes apro-
vada pela Comissão de Gestão Financeira da Universidade de 
Macau, que foi publicada no aviso da Universidade de Macau 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau  
n.º 48, II Série, de 2 de Dezembro de 2009, o director do Ga-
binete para as Tecnologias de Informação e Comunicação da 
Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe, substituto, da Secção de Informática 
Pedagógica e Serviços Técnicos, Si Tou Kuok Fan, ou no seu 
substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar a realização de despesas inseridas no orçamento 
privativo da Universidade de Macau e no âmbito da respectiva 
unidade que dirige, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil 
patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido no número 
anterior é reduzido a metade;

3) Aprovar as despesas com horas extraordinárias dos traba-
lhadores subordinados, de acordo com os requisitos legais.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante ou 
subdelegante.

3. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado no 
âmbito dos poderes ora subdelegados, entra o dia 1 de Janeiro de 
2014 e a data da publicação do presente aviso no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 5 de Novembro de 2013.

Ho Wai Io, director do Gabinete para as Tecnologias de In-
formação e Comunicação da Universidade de Macau.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e da alínea n.º 18 da delegação de poderes aprova-
da pelo reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no 
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澳門大學通告內有關澳門大學校長核准之授權的第十八款作出

本決定：

一、轉授權予出納處處長林允維或其代任人作出下列行為的

職權：

（一）根據法律要求，核准其管轄員工享受年假及接受合理

缺勤之解釋；

（二）核准其管轄員工進行法律容許的超時工作；

（三）簽署執行有權限實體決定所需之公函及文件。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

三、由二零一三年十一月六日起至本通告在《澳門特別行政

區公報》刊登日期間，獲轉授權者在上述授權範圍內所作之行為

均被追認。

二零一三年十一月七日於澳門大學

澳門大學財務總監 梁美齊

（是項刊登費用為 $1,468.00）

澳門大學財務總監根據《行政程序法典》第三十八條及刊登

於二零零九年十二月二日第四十八期第二組《澳門特別行政區公

報》澳門大學通告內有關澳門大學財務管理委員會核准之授權

的第二十款作出本決定：

一、轉授予出納處處長林允維或其代任人作出下列行為的

職權：

（一）收取澳大本身的收入及在具公共庫房出納職能的代理

銀行存取該等款項；

（二）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄部

門的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；

（三）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

工程、資產及勞務，其上限則為上款所指金額的一半；

aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 de Ja-
neiro de 2010, a directora do Gabinete de Assuntos Financei-
ros da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe da Secção de Tesouraria, Lam Wan 
Wai, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos seguin-
tes actos:

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justi-
ficação das faltas ao serviço dos trabalhadores afectos à unida-
de que dirige, de acordo com as disposições legais;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados, nos termos permiti-
dos por lei;

3) Assinar correspondência oficial e documentos necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante ou 
subdelegante.

3. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelega-
do no âmbito dos poderes ora subdelegados, entra o dia 6 de 
Novembro de 2013 e a data da publicação do presente aviso no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 7 de Novembro de 2013.

Leung Mi Chai, directora do Gabinete de Assuntos Finan-
ceiros da Universidade de Macau.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e da alínea n.º 20 da delegação de poderes apro-
vada pela Comissão de Gestão Financeira da Universidade de 
Macau, que foi publicada no aviso da Universidade de Macau 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 48, II Série, de 2 de Dezembro de 2009, a directora do 
Gabinete de Assuntos Financeiros da Universidade de Macau 
decidiu:

1. Subdelegar no chefe da Secção de Tesouraria, Lam Wan 
Wai, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos seguin-
tes actos:

1) Arrecadar as receitas próprias da Universidade de Macau 
e o seu levantamento e depósito nos bancos agentes da Caixa 
Geral do Tesouro;

2) Aprovar a realização de despesas inseridas no orçamento 
privativo da Universidade de Macau e no âmbito da respectiva 
unidade que dirige, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil 
patacas);

3) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido no núme-
ro anterior é reduzido a metade;
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（四）根據法律規定，核准進行載於澳門大學本身預算項目

範圍內支付的開支程序及結算；

（五）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作的開

支；

（六）根據法律要求，核准存取出納活動之款項，上限至

$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；

（七）根據法律要求，核准退還學費及其他同性質開支。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

三、由二零一三年十一月六日起至本通告在《澳門特別行政

區公報》刊登日期間，獲轉授權者在上述授權範圍內所作之行為

均被追認。

二零一三年十一月七日於澳門大學

澳門大學財務總監 梁美齊

（是項刊登費用為 $1,908.00）

澳門大學財務總監根據《行政程序法典》第三十八條及刊登

於二零一零年一月十三日第二期第二組《澳門特別行政區公報》

澳門大學通告內有關澳門大學校長核准之授權的第十八款作出

本決定：

一、轉授權予會計處處長丁皓雲或其代任人作出下列行為的

職權：

（一）根據法律規定，核准其管轄員工享受年假及接受合理

缺勤之解釋；

（二）核准其管轄員工進行法律容許的超時工作；

（三）根據行政部門工作人員的職能的既定標準，作出進行

工作表現評核所需的一切行為；

（四）簽署執行有權限實體決定所需之公函及文件。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

三、由二零一三年十二月一日起至本通告在《澳門特別行政

區公報》刊登日期間，獲轉授權者在上述轉授權範圍內所作之行

為均被追認。

4) Aprovar, de acordo com as disposições legais, o processa-
mento e liquidação das despesas inseridas no orçamento priva-
tivo da Universidade de Macau;

5) Aprovar as despesas com horas extraordinárias dos traba-
lhadores subordinados, de acordo com os requisitos legais;

6) Aprovar, de acordo com os requisitos legais, o depósito e 
o levantamento dos fundos das operações de tesouraria, até ao 
montante de $ 15 000,00 (quinze mil patacas);

7) Aprovar, de acordo com os requisitos legais, a devolução 
de propinas e outras despesas da mesma natureza.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante ou 
subdelegante.

3. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelega-
do no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 6 de 
Novembro de 2013 e a data da publicação do presente aviso no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 7 de Novembro de 2013.

Leung Mi Chai, directora do Gabinete de Assuntos Finan-
ceiros da Universidade de Macau.

(Custo desta publicação $ 1 908,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e da alínea n.º 18 da delegação de poderes aprova-
da pelo reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no 
aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 de Ja-
neiro de 2010, a directora do Gabinete de Assuntos Financei-
ros da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar na chefe da Secção de Contabilidade, Teng 
Hou Wan, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos 
seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justi-
ficação das faltas ao serviço dos trabalhadores afectos à unida-
de que dirige, de acordo com as disposições legais;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados, nos termos permiti-
dos por lei.

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos funcionários do serviço administrativo, tendo em 
conta os parâmetros previamente definidos;

4) Assinar correspondência oficial e documentos necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e do 
subdelegante.

3. São ratificados todos os actos praticados pela subdelega-
da no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 1 de 
Dezembro de 2013 e a data da publicação do presente aviso no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
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二零一三年十二月三日於澳門大學

澳門大學財務總監　梁美齊

（是項刊登費用為 $1,468.00）

澳門大學財務總監根據《行政程序法典》第三十八條及刊登

於二零零九年十二月二日《澳門特別行政區公報》第四十八期第

二組澳門大學通告內有關澳門大學財務委員會核准之授權的第

二十款作出以下決定：

一、轉授予會計處處長丁皓雲或其代任人作出下列行為的

職權：

（一）收取澳大本身的收入及在具公共庫房出納職能的代理

銀行存取該等款項；

（二）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄部

門的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；

（三）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

工程、資產及勞務，其上限則為上款所指金額的一半；

（四）根據法律規定，核准進行載於澳門大學本身預算項目

範圍內支付的開支程序及結算；

（五）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作的開

支。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

三、由二零一三年十二月一日起至本通告在《澳門特別行政

區公報》刊登日期間，獲轉授權者在上述轉授權範圍內所作之行

為均被追認。

二零一三年十二月三日於澳門大學

澳門大學財務總監　梁美齊

（是項刊登費用為 $1,566.00）

旅 遊 學 院

公 告

旅遊學院為填補以下空缺，經於二零一三年十一月二十日第

四十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登公告，以審查文件

Universidade de Macau, aos 3 de Dezembro de 2013.

Leung Mi Chai, directora do Gabinete de Assuntos Finan-
ceiros da Universidade de Macau.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e da alínea n.º 20 da delegação de poderes apro-
vada pela Comissão de Gestão Financeira da Universidade de 
Macau, que foi publicada no aviso da Universidade de Macau 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 48, II Série, de 2 de Dezembro de 2009, a directora do 
Gabinete de Assuntos Financeiros da Universidade de Macau 
decidiu o seguinte:

1. Subdelegar na chefe da Secção de Contabilidade, Teng 
Hou Wan, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos 
seguintes actos:

1) Arrecadar as receitas próprias da Universidade de Macau 
e o seu levantamento e depósito nos bancos agentes da Caixa 
Geral do Tesouro;

2) Aprovar a realização de despesas inseridas no orçamento 
privativo da Universidade de Macau e no âmbito da respectiva 
unidade que dirige, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil 
patacas);

3) Quando se trate da realização de obras ou aquisição de 
bens e serviços a realizar com dispensa das formalidades de 
concurso, consulta ou da celebração de contrato escrito, o va-
lor referido no número anterior é reduzido a metade;

4) Aprovar, de acordo com as disposições legais, o processa-
mento e liquidação das despesas inseridas no orçamento priva-
tivo da Universidade de Macau;

5) Aprovar as despesas com horas extraordinárias dos traba-
lhadores subordinados, de acordo com os requisitos legais.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e do 
subdelegante.

3. São ratificados todos os actos praticados pela subdelega-
da no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 1 de 
Dezembro de 2013 e a data da publicação do presente aviso no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 3 de Dezembro de 2013.

Leung Mi Chai, directora do Gabinete de Assuntos Finan-
ceiros da Universidade de Macau.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA

Anúncio

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 
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及有限制的方式進行普通晉級開考。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》第十八條第三款規定公

佈，准考人臨時名單已張貼於望廈山旅遊學院行政暨財政輔助

部告示板，並於旅遊學院內聯網內公佈：

1）編制外合同人員空缺：

第一職階特級技術員一缺。

2）個人勞動合同人員空缺：

第一職階首席高級技術員一缺；

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；

第一職階特級行政技術助理員一缺；

第一職階首席行政技術助理員一缺。

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。

二零一三年十二月二十六日於旅遊學院

代院長 甄美娟

（是項刊登費用為 $1,634.00）

土 地 工 務 運 輸 局

公  告

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，茲公佈經二零一三年十二月四日

第四十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，有關本

局以審查文件方式，為土地工務運輸局編制外合同人員填補第一

職階一等技術輔導員一缺的限制性普通晉級開考，准考人臨時

名單正張貼於馬交石炮台馬路33號本局十三樓行政暨財政廳。

按照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。

dos serviços públicos», se encontram afixadas no quadro de 
anúncio do Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro 
deste Instituto, sito na Colina de Mong-Há, e publicadas na 
intranet do Instituto de Formação Turística (IFT), as listas 
provisórias dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, 
documentais, condicionados aos trabalhadores do IFT, para o 
preenchimento dos seguintes lugares do IFT, cujo anúncio de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 20 de Novembro 
de 2013:

1) Lugar do trabalhador contratado além do quadro:

 — Um lugar de técnico especialista, 1.º escalão.

2) Lugares dos trabalhadores contratados por contrato indi-
vidual de trabalho:

 — Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão;

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

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

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

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

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

Instituto de Formação Turística, aos 26 de Dezembro de 
2013.

A Presidente do Instituto, substituta, Ian Mei Kun.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º andar 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, a lista provisória do can-
didato ao concurso comum, de acesso, documental, condicio-
nado, para o preenchimento de uma vaga de adjunto-técnico 
de 1.ª classe, 1.º escalão, do pessoal contratado além do quadro 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Trans-
portes (DSSOPT), aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 49, II 
Série, de 4 de Dezembro de 2013, nos termos do disposto 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).

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 5 do artigo 18.º da supracitada legislação.
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二零一三年十二月二十七日於土地工務運輸局

代局長 劉振滄

（是項刊登費用為 $1,155.00）

海 事 及 水 務 局

名  單

海事及水務局為填補編制外合同人員海事人員職程第一職

階一等海事人員六缺，以考核及有限制的方式進行普通晉級開

考，其開考公告已刊登於二零一三年八月十四日第三十三期《澳

門特別行政區公報》第二組內。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 林家俊 ......................................................................82.21

2.º 呂寶琛 ......................................................................79.61

3.º 何武斌 ......................................................................78.69

4.º 林文卿 ......................................................................77.73

5.º 周志榮 ......................................................................77.49

6.º 杜月明 ......................................................................76.44

7.º 翟貴銀 ......................................................................76.28

8.º 黃寶榮 ......................................................................73.24

9.º 梁漢章 ......................................................................72.05

10.º 周松練 ......................................................................70.25

備註：

a）根據第23/2011號行政法規第二十三條第九款的規定：

因缺席實習試被淘汰之准考人：一名。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，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。

（經二零一三年十二月十二日運輸工務司司長的批示確認）

二零一三年十二月四日於海事及水務局

典試委員會：

主席：海事及水務局處長 郭宏巍

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 27 de Dezembro de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Shin Chung Low Kam 
Hong.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
de prestação de provas, condicionado, para o preenchimento 
de seis lugares de pessoal marítimo de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de pessoal marítimo, dos trabalhadores contratados 
além do quadro da Direcção dos Serviços de Assuntos Maríti-
mos e de Água, cujo anúncio do aviso de abertura foi publica-
do no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 33, II Série, de 14 de Agosto de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lam Ka Chon ............................................................. 82,21

2.º Loi Pou Sam ................................................................ 79,61

3.º Ho Mou Pan ................................................................ 78,69

4.º Lam Man Heng ........................................................... 77,73

5.º Chao Chi Weng ........................................................... 77,49

6.º Tou Ut Meng ............................................................... 76,44

7.º Chak Kuai Ngan ......................................................... 76,28

8.º Vong Pou Veng ........................................................... 73,24

9.º Leong Hon Cheong .................................................... 72,05

10.º Chao Chong Lin ......................................................... 70,25

Nota:

a) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

Excluído por ter faltado à prova prática: um candidato.

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, à entidade competente, no prazo de dez dias úteis, conta-
dos da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 12 de Dezembro de 2013).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 4 de Dezembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Kuok Wang Ngai, chefe de divisão da Direcção 
dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.
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正選委員：教育暨青年局二等高級技術員 黃健樑

  海事及水務局首席海事人員 吳華德

（是項刊登費用為 $2,114.00）

海事及水務局為填補編制外合同人員高級技術員職程第

一職階一等高級技術員一缺，以審查文件及有限制的方式進行

普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一三年十月三十日第

四十四期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈准考人評核

成績如下：

合格准考人： 分

黃昆侖 ............................................................................. 73.00

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，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。

（經二零一三年十二月十七日運輸工務司司長的批示確認）

二零一三年十二月十一日於海事及水務局

典試委員會：

主席：海事及水務局顧問高級技術員 岑詠雪

正選委員：電信管理局一等高級技術員 張小弟

     海事及水務局首席高級技術員 盧敏如

（是項刊登費用為 $1,292.00）

郵 政 局

公 告

郵政局為填補個人勞動合同人員行政技術助理員職程第一

職階二等行政技術助理員（櫃台網絡範疇）六缺，經二零一三年

十月三十日第四十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考

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《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款之規

Vogais efectivos: Wong Kin Leung, técnico superior de 2.ª 
classe da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude; e

Ng Va Tac, pessoal marítimo principal da Direcção dos Ser-
viços de Assuntos Marítimos e de Água.

(Custo desta publicação $ 2 114,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico superior dos trabalhadores contratados além do quadro da 
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, cujo 
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 44, II Série, 
de 30 de Outubro de 2013:

Candidato aprovado: valores

Wong Kuan Lon  .................................................................73,00

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lista, à 
entidade competente, 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 17 de Dezembro de 2013).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 11 de Dezembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Sam Weng Sut, técnico superior assessor da 
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

Vogais efectivos: Cheong Sio Tai, técnico superior de 1.ª clas-
se da Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunica-
ções; e

Lou Man I, técnico superior principal da Direcção dos Ser-
viços de Assuntos Marítimos e de Água.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Anúncio

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 
19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», se encontra afixada, para consulta, 
no 2.º andar do edifício-sede da Direcção dos Serviços de 
Correios, sito no Largo do Senado, em Macau, e disponível no 
website desta Direcção dos Serviços, a lista definitiva dos can-
didatos ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação 
de provas, para o preenchimento de seis lugares de assistente 
técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º escalão, área de rede de 
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定公佈，投考人確定名單已張貼於澳門議事亭前地郵政總部大

樓二樓，並上載到郵政局網頁。

二零一四年一月二日於郵政局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $1,018.00）

房 屋 局

名 單

房屋局為填補以編制外合同任用的技術員職程第一職階首

席技術員一缺，經二零一三年十月九日第四十一期第二組《澳門

特別行政區公報》公佈，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

盧啟恩 ............................................................................. 82.88

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。

（經二零一三年十二月十六日運輸工務司司長的批示確認）

二零一三年十二月二日於房屋局

典試委員會：

主席：房屋局首席顧問高級技術員 陳德光

正選委員：房屋局顧問高級技術員 廖東明

     行政公職局二等高級技術員 陳俊賢

（是項刊登費用為 $1,292.00）

房屋局為填補以編制外合同任用的技術稽查職程第一職階

一等技術稽查一缺，經二零一三年十月九日第四十一期第二組

《澳門特別行政區公報》公佈，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

何少山 ............................................................................. 83.56

balcões, da carreira de assistente técnico administrativo dos 
trabalhadores em regime de contrato individual de trabalho da 
DSC, cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 44, II Série, 
de 30 de Outubro de 2013.

Direcção dos Serviços de Correios, aos 2 de Janeiro de 2014.
A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar 
de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, provido 
em regime de contrato além do quadro do pessoal do Instituto 
de Habitação, adiante designado por IH, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 41, II Série, de 9 de Outubro de 2013:

Candidato aprovado: valores

Lou Kai Ian..........................................................................82,88

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 16 de Dezembro de 2013).

Instituto de Habitação, aos 2 de Dezembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Chan Tak Kwong, técnico superior assessor prin-
cipal do IH.

Vogais efectivos: Lio Tong Meng, técnico superior assessor 
do IH; e

Chan Chon In, técnico superior de 2.ª classe dos SAFP.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar 
de fiscal técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de fiscal 
técnico, provido em regime de contrato além do quadro do 
pessoal do Instituto de Habitação, adiante designado por IH, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 41, II Série, de 9 de Ou-
tubro de 2013:

Candidato aprovado: valores

Ho Sio San ...........................................................................83,56
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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。

（經二零一三年十二月十六日運輸工務司司長的批示確認）

二零一三年十二月二日於房屋局

典試委員會：

主席：房屋局首席顧問高級技術員 陳德光

正選委員：房屋局顧問高級技術員 劉炳祺

     財政局特級技術輔導員 何菁梅

（是項刊登費用為 $1,263.00）

通  告

第 894/2013 號

行政管理委員會授權決議

根據經第28/2009號行政法規修改及經第426/2009號行政

長官批示重新公布的第6/2006號行政法規第九條、第五十六條

及第七十三條及第17/2013號行政法規第八條的規定，房屋局行

政管理委員會分別於二零一三年七月十五日第二十二次之會議及

於二零一三年九月十九日第二十九次之會議決議如下：

一、授予主席譚光民以下權限：

（一）支付人員的薪俸、工資及其他補助；

（二）將應從薪俸或工資中扣除的對人員所作的法定扣除、

或其他方面的法定扣除的款項轉移予相關公共實體；

（三）作出關於取得經常消耗物料及用品或要求提供簡單服

務的開支，但每次開支的上限為澳門幣五千元；

（四）結算及繳付電、水、電話、傳真、郵資及車輛燃料等費

用；

（五）作出關於在《澳門特別行政區公報》及本地報章上刊

登公告及通知的開支；

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 16 de Dezembro de 2013).

Instituto de Habitação, aos 2 de Dezembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Chan Tak Kwong, técnico superior assessor prin-
cipal do IH.

Vogais efectivos: Lau Peng Kei, técnico superior assessor do 
IH; e

Ho Cheng Mui, adjunto-técnico especialista da DSF.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

Aviso

Aviso n.º 894/2013 

Deliberação da delegação de competências do Conselho 

Administrativo

Nos termos do disposto nos artigos 9.º, 56.º e 73.º do Regula-
mento Administrativo n.º 6/2006, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 28/2009 e republicado pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 426/2009 e no artigo 8.º do Regulamen-
to Administrativo n.º 17/2013, o Conselho Administrativo do 
Instituto de Habitação, nas 22.ª e 29.ª reuniões, realizadas no 
dia 15 de Julho de 2013 e no dia 19 de Setembro de 2013, deli-
berou o seguinte:

1. São delegadas no presidente, Tam Kuong Man, as seguin-
tes competências:

1)  O pagamento de vencimentos, salários e outros abonos ao 
pessoal;

2) A transferência para as respectivas entidades públicas do 
valor dos descontos legais efectuados ao pessoal ou que resul-
tem de outros que devam ser deduzidos nos vencimentos ou 
salários;

3) A realização de despesas com a aquisição de materiais e 
artigos de consumo corrente ou com a execução de pequenos 
serviços, desde que o montante de cada aquisição ou execução 
não ultrapasse $ 5 000 patacas;

4) A liquidação e pagamento de facturas de energia eléctri-
ca, água, telefone, fac-símile, portes do correio, combustível 
para veículos e outras de natureza análoga;

5) A realização de despesas com a publicação de anúncios e 
avisos no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau e na imprensa local;



N.º 2 — 8-1-2014 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 519

（六）許可上限為澳門幣七萬五千元，非屬以上各項與經常

性管理行為有關之其他性質的開支，惟所作出的開支行為，應由

行政管理委員會於隨後的會議追認；

（七）批准開支金額不超過澳門幣五十萬元之開標建議；

如以免除競投、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得資產及勞

務，則有關限額減半。

二、是次授權不妨礙有關的收回權及監管權。

三、本決議自公佈日起生效，其效力追溯至二零一三年七月

一日。

二零一三年七月十五日及九月十九日於房屋局

行政管理委員會：

主席：譚光民

委員：郭惠嫻

 李潔如

 張東遠

 鄭世安（財政局代表）

（是項刊登費用為 $2,584.00）

能 源 業 發 展 辦 公 室

公 告

為填補經由能源業發展辦公室個人勞動合同任用的高級技

術員職程第一職階一等高級技術員一缺，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新口岸宋玉生廣場398

號中航大廈7樓的公告欄，並於本辦公室及行政公職局網頁內公

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。

6) A autorização da realização de despesas de outra natu-
reza não relativas aos actos de gestão corrente referidos nas 
alíneas anteriores, até ao limite de $ 75 000 patacas, devendo, 
neste caso, os actos praticados ser ratificados na reunião do 
Conselho Administrativo que se seguir à sua prática;

7) A aprovação das propostas de abertura de concursos cujos 
valores de despesa não excedam $ 500 000 patacas; quando se 
trate da aquisição de bens e serviços a realizar com dispensa 
das formalidades de concurso, consulta, ou da celebração de 
contrato escrito, é reduzida a metade dos valores indicados.

2. A presente delegação de competências não prejudica os 
poderes de avocação e superintendência.

3. A presente deliberação produz efeitos desde a data da sua 
publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Julho de 
2013.

Instituto de Habitação, aos 15 de Julho e 19 de Setembro de 
2013.

O Conselho Administrativo:

Presidente: Tam Kuong Man.

Vogais: Kuoc Vai Han;

Lei Kit U;

Cheong Tong In; e

Cheang Sai On (representante da DSF).

(Custo desta publicação $ 2 584,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DO SECTOR ENERGÉTICO

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, no Gabinete para 
o Desenvolvimento do Sector Energético, sito na Alameda Dr. 
Carlos D’ Assumpção, n.º 398, Edifício CNAC, 7.º andar, e pu-
blicado nas páginas electrónicas deste Gabinete e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública, o aviso refe-
rente à abertura do concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado aos trabalhadores deste Gabinete, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efei-
tos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o 
preenchimento de um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior dos trabalhadores em 
regime de contrato individual de trabalho do Gabinete para o 
Desenvolvimento do Sector Energético, 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. 



520 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 2 期 —— 2014 年 1 月 8 日

二零一四年一月二日於能源業發展辦公室

主任 山禮度

（是項刊登費用為 $1,194.00）

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

已於二零一三年十一月六日第四十五期《澳門特別行政區公報》

第二組刊登。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：

技術員職程第一職階首席技術員一缺。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

二零一三年十二月二十七日於交通事務局

代局長 鄭岳威

（是項刊登費用為 $1,126.00）

Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, aos 
2 de Janeiro de 2014.

O Coordenador do Gabinete, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

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, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada, no quadro de anún-
cios da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), sita na Estrada 
de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau, e publicada nas pági-
nas electrónicas 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 Especial de Macau n.º 45, II Série, de 6 de No-
vembro de 2013:

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico.

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 27 
de Dezembro de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Chiang Ngoc Vai.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)
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