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SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontram afixadas, no Edifício dos Ser-
viços de Apoio da Sede do Governo (SASG), sito na Travessa 
do Paiva, n.º 5, e carregadas no sítio da internet dos SASG 
(http://www.sasg.gov.mo), as listas provisórias dos candidatos 
aos concursos comuns, de acesso, documentais e condiciona-
dos, para o preenchimento, por provimento em contrato além 
do quadro, de um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º esca-
lão, da carreira de adjunto-técnico, e de dois lugares de assis-
tente técnico administrativo principal, 1.º escalão, da carreira 
de assistente técnico administrativo, todos na área de apoio 
técnico-administrativo dos SASG, abertos por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 25, II Série, de 18 de Junho de 2014.

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

Gabinete do Chefe do Executivo, 1 de Julho de 2014.

O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam Chon Weng.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

COMISSARIADO DA AUDITORIA

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, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira do Comissariado da Auditoria, sita na 
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 336-342, Centro Comer-
cial Cheng Feng, 20.º andar, a lista provisória do candidato ao 
concurso comum, de acesso, condicionado, documental, para 
o preenchimento de um lugar de técnico superior principal, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior, provido em regime de 
contrato além do quadro, aberto por anúncio publicado no Bo-
letim Oficial da RAEM n.º 25, II Série, de 18 de Junho de 2014.

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

Comissariado da Auditoria, aos 3 de Julho de 2014. 

A Chefe do Gabinete do Comissário da Auditoria, Ho Wai 
Heng.

(Custo desta publicação $ 950,00)

政 府 總 部 輔 助 部 門

公 告

為填補政府總部輔助部門以編制外合同任用的行政技術輔

助範疇技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員壹缺及行政技

術助理員職程第一職階首席行政技術助理員兩缺，經二零一四

年六月十八日第二十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通

過審查文件及有限制方式進行普通晉級開考的公告。現根據第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八

條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於擺華巷五號政

府總部輔助部門大樓，並上載到輔助部門網頁（http://www.sasg.

gov.mo）。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該等名單視為

確定名單。

二零一四年七月一日於行政長官辦公室

辦公室主任 譚俊榮

（是項刊登費用為 $1,057.00）

審 計 署

公 告

為填補經由本署以編制外合同任用的高級技術員職程第一

職階首席高級技術員一缺，經二零一四年六月十八日第二十五期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進

行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人

臨時名單已張貼於宋玉生廣場336-342號“誠豐商業中心”二十

樓審計署行政財政處告示板，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一四年七月三日於審計署

審計長辦公室主任 何慧卿

（是項刊登費用為 $950.00）

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

公 告

根據現行第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，經於二零一四年五月二十一

日第二十一期第二組《澳門特別行政區公報》公佈的以考核方

式進行對外、普通入職開考，錄取合格者就讀培訓課程和進行

實習，以填補澳門特別行政區海關關員編制一般基礎職程第一

職階關員的空缺，准考人臨時名單已張貼在澳門媽閣上街嘉路

一世船塢西南端海關大樓行政財政廳人力資源處或可瀏覽網頁

http://www.customs.gov.mo查閱。

二零一四年七月三日於海關

副關長 賴敏華

（是項刊登費用為 $1,057.00）

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

公 告

終審法院院長辦公室以審查文件及有限制方式，為兩名編制

外合同人員分別進行技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員

及第一職階一等技術輔導員的普通晉級開考的公告，已於二零

一四年六月十一日第二十四期《澳門特別行政區公報》第二組內

公佈。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，該名單

張貼於四月二十五日前地終審及中級法院大樓終審法院院長辦

公室，並於法院網頁內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一四年七月三日於終審法院院長辦公室

辦公室主任 鄧寶國

（是項刊登費用為 $1,087.00）

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada, na Divisão de Recur-
sos Humanos do Departamento Administrativo e Financeiro 
dos Serviços de Alfândega, localizada na Rua de S. Tiago da 
Barra, Doca D. Carlos I, SW, Barra, Macau, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, para a admissão dos candidatos conside-
rados aptos, com destino à frequência do curso de formação e 
respectivo estágio, com vista ao preenchimento de lugares de 
verificador alfandegário, 1.º escalão, da carreira geral de base 
do quadro de pessoal alfandegário dos Serviços de Alfândega da 
Região Administrativa Especial de Macau, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 21, II Série, de 21 de Maio de 2014, nos 
termos do 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), ou, podendo, 
consultar a lista em causa através do website destes Serviços 
http://www.customs.gov.mo.

Serviços de Alfândega, aos 3 de Julho de 2014.

A Subdirectora-geral, Lai Man Wa.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

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 encontram afixadas, no Gabinete do 
Presidente do Tribunal de Última Instância, sito na Praceta 25 
de Abril, Edifício dos Tribunais de Segunda e Última Instân-
cias, e publicadas no website dos Tribunais, as listas provisórias 
dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, documentais, 
condicionados, para duas trabalhadoras contratadas além do 
quadro da carreira de adjunto-técnico, uma como adjunto-téc-
nico especialista, 1.º escalão, e outra como adjunto-técnico de 1.ª 
classe, 1.º escalão, abertos por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 24, II 
Série, de 11 de Junho de 2014.

As listas provisórias acimas referidas são consideradas defi-
nitivas, nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diplo-
ma legal.

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
3 de Julho de 2014.

O Chefe do Gabinete, Tang Pou Kuok.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)
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為填補終審法院院長辦公室人員編制技術員職程第一職階

二等技術員（機電範疇）兩缺，經於二零一四年二月二十六日第

九期《澳門特別行政區公報》第二組內公佈以考核方式進行普通

入職開考的開考通告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第二款的規定公佈知識

考試合格並獲准進入專業面試的准考人名單，該名單已張貼於四

月二十五日前地終審及中級法院大樓終審法院院長辦公室，並於

法院網頁內公佈。

二零一四年七月三日於終審法院院長辦公室

辦公室主任 鄧寶國

（是項刊登費用為 $783.00）

為錄取十五名法院司法輔助人員參加法院助理書記員晉升

培訓課程，以有限制開考方式舉行的入學試的通告已於二零一四

年六月十八日的第二十五期《澳門特別行政區公報》第二組內公

佈。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，該名單已

張貼於四月二十五日前地終審及中級法院大樓終審法院院長辦

公室，並於法院網頁內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一四年七月三日於終審法院院長辦公室

辦公室主任 鄧寶國

（是項刊登費用為 $920.00）

檢 察 長 辦 公 室

公 告

檢察長辦公室為填補編制外合同人員技術輔導員職程第一

職階首席技術輔導員一缺，經二零一四年六月十一日第二十四期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的方式

進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 27.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 Gabinete do 
Presidente do Tribunal de Última Instância (GPTUI), sito na 
Praceta 25 de Abril, Edifício dos Tribunais de Segunda e Últi-
ma Instâncias, e publicada no website dos Tribunais, a lista dos 
candidatos aprovados na prova de conhecimentos e admitidos 
à entrevista profissional do concurso comum, de ingresso ex-
terno, de prestação de provas, para o preenchimento de dois 
lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de engenharia 
electromecânica, da carreira de técnico, do quadro de pessoal 
do Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 26 de Feverei-
ro de 2014.

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
3 de Julho de 2014.

O Chefe do Gabinete, Tang Pou Kuok.

(Custo desta publicação $ 783,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada, no Gabinete do 
Presidente do Tribunal de Última Instância, sito na Praceta 25 
de Abril, Edifício dos Tribunais de Segunda e Última Instâncias, 
e publicada no website dos Tribunais, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso condicionado para a selecção de quinze 
oficiais de justiça judicial para admissão ao curso de formação 
para acesso à categoria de escrivão judicial adjunto, cujo aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 18 de Junho de 
2014.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, 
nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma legal.

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
3 de Julho de 2014.

O Chefe do Gabinete, Tang Pou Kuok.

(Custo desta publicação $ 920,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Anúncio

Tendo em conta que o anúncio de abertura do concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
contratados além do quadro do Gabinete do Procurador, para 
o preenchimento de um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, se encontra no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 24, II 
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員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，投考人臨

時名單已張貼在新口岸宋玉生廣場皇朝廣場七樓檢察長辦公室

人事財政廳內以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款之規定，該名單被視為

確定名單。

二零一四年六月二十七日於檢察長辦公室

辦公室主任   黎建恩

（是項刊登費用為 $1,126.00）

新 聞 局

名 單

新聞局為填補編制外合同任用的技術員職程第一職階一等

技術員一缺，經於二零一四年四月三十日第十八期《澳門特別行

政區公報》第二組公佈以審查文件及有限制方式進行晉級普通

開考的公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

余敏伶 .................................................................................. 80

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，應考人可自本名單公布之日起計十個

工作天內提起訴願。

（經行政長官於二零一四年六月三十日批示確認）

二零一四年六月十六日於新聞局

典試委員會：

主席：黃寶孝

委員：梁紹權

 梁治成

（是項刊登費用為 $1,224.00）

公 告

按照行政長官二零一四年六月二十六日的批示，並根據第

14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，通過審查文件及

Série, de 11 de Junho de 2014, nos termos do 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», informa-se que a respectiva lista pro-
visória dos candidatos admitidos se encontra afixada, e pode 
ser consultada, no Departamento de Gestão Pessoal e Finan-
ceira do Gabinete do Procurador, sito na Alameda Dr. Carlos 
D’Assumpção, NAPE, Edifício Dynasty Plaza, 7.º andar.

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

Gabinete do Procurador, aos 27 de Junho de 2014.

O Chefe do Gabinete, Lai Kin Ian.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico do 
pessoal provido em regime de contrato além do quadro do Ga-
binete de Comunicação Social, cujo anúncio foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 18, II Série, de 30 de Abril de 2014:

Candidato aprovado: valores

U Man Leng ............................................................................ 80

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

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 

30 de Junho de 2014).

Gabinete de Comunicação Social, aos 16 de Junho de 2014.

O Júri:

Presidente: Wong Pou Hao.

Vogais: Leong Sio Kun; e

Leong Chi Seng.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Anúncios

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª o Chefe do 
Executivo, de 26 de Junho de 2014, nos termos definidos 
na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos» e no Regulamento Administrati-
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有限制方式進行晉級普通開考，以填補新聞局編制外合同人員

以下空缺：

第一職階顧問高級技術員三缺；

第一職階顧問高級技術員一缺；

第一職階首席技術員三缺。

上述開考通告已張貼在南灣大馬路762-804號中華廣場15樓

新聞局大堂，並於新聞局網頁及行政公職局網頁內公佈。

報考申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊

接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一四年七月一日於新聞局

局長 陳致平

（是項刊登費用為 $1,292.00）

為填補新聞局人員編制內技術員職程第一職階二等技術

員（新聞圖片編輯範疇）一缺，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》第二組公佈以考核方式進行普

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》第二十七條第二款的規定，應考人

知識考試成績名單，以及專業面試地點、日期及時間張貼於南灣

大馬路762-804號中華廣場15樓新聞局大堂，並上載到本局網頁

（www.gcs.gov.mo）以供查閱。

二零一四年七月三日於新聞局

局長 陳致平

（是項刊登費用為 $881.00）

個 人 資 料 保 護 辦 公 室

名 單

個人資料保護辦公室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》第二組公佈，以考核方式進行普通對外

vo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, e formação para efei-
tos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», se acha 
aberto concurso comum, de acesso, documental, condicionado, 
para o preenchimento dos seguintes lugares dos trabalhadores 
contratados além do quadro do Gabinete de Comunicação So-
cial:

Três lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão;

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

Três lugares de técnico principal, 1.º escalão.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixado 
no átrio do Gabinete de Comunicação Social, sito na Avenida 
da Praia Grande, n.os 762 a 804, Edif. China Plaza, 15.º andar, e 
publicado na página electrónica deste Gabinete e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública.

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

Gabinete de Comunicação Social, 1 de Julho de 2014. 

O Director do Gabinete, Victor Chan.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 27.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 átrio do Ga-
binete de Comunicação Social, sito na Avenida da Praia 
Grande, n.os 762 a 804, Edif. China Plaza, 15.º andar, e publi-
cada na página electrónica deste Gabinete (www.gcs.gov.mo), 
a lista classificativa da prova escrita de conhecimentos, e o 
local, data e horas da entrevista profissional dos candidatos 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, da carreira de técnico, área de fotojornalismo, do qua-
dro de pessoal do Gabinete de Comunicação Social, cujo aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 38, II Série, de 18 de Setembro 
de 2013.

Gabinete de Comunicação Social, aos 3 de Julho de 2014.

O Director do Gabinete, Victor Chan.

(Custo desta publicação $ 881,00)

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Listas

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de in-
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入職開考，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，現公佈應考人最後成績名單如下：

合格應考人： 

名次   姓名 最後成績

  1.º 譚康威 ................................................................. 67.53

  2.º 馮鑫 ..................................................................... 64.97

  3.º 伍漢強 ................................................................. 64.45

  4.º 鄭家輝 ................................................................. 63.77

  5.º 梁華坤 ................................................................. 63.67

  6.º 鄭信怡 ................................................................. 62.03

  7.º 陳杰康 ................................................................. 61.55

  8.º 潘卓斌 ................................................................. 61.53

  9.º 譚燮文 ................................................................. 61.47

10.º 梁結萍 ................................................................. 61.37

11.º 劉素怡 ................................................................. 60.98

12.º 黎家樑 ................................................................. 60.93

13.º 葉維立 ................................................................. 60.90

14.º 謝偉鴻 ................................................................. 59.63

15.º 楊小藝 ................................................................. 58.70

16.º 潘志偉 ................................................................. 56.42

17.º 李漢騏 ................................................................. 55.37

18.º 黃智偉 ................................................................. 53.32

備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試被除名的准考人：34名；

——因缺席專業面試被除名的准考人：1名。

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於50分被淘汰的准考人：21名。

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，投考人可自本名單在《澳門特別行政

區公報》公佈之日起計十個工作日內，就上述名單向許可開考的

實體提起上訴。

（經二零一四年六月二十六日行政長官的批示確認）

二零一四年六月六日於個人資料保護辦公室

formática, em regime de contrato além do quadro do Gabinete 
para a Protecção de Dados Pessoais, aberto por aviso publica-
do no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 45, II Série, de 6 de Novembro de 2013: 

Candidatos aprovados: 

Ordem     Nome Classificação
  final 

  1.º Tam Hong Wai .................................................... 67,53

  2.º Fong Kam ............................................................ 64,97

  3.º Ng Hon Keong .................................................... 64,45

  4.º Cheang Ka Fai .................................................... 63,77

  5.º Leong Wa Kuan .................................................. 63,67

  6.º Cheang Son I ....................................................... 62,03

  7.º Chan Kit Hong ................................................... 61,55

  8.º Pun Cheok Pan ................................................... 61,53

  9.º Tam Sit Man ........................................................ 61,47

10.º Leong Kit Peng ................................................... 61,37

11.º Lao Sou I ............................................................. 60,98

12.º Lai Ka Leong ...................................................... 60,93

13.º Ip Wai Lap ........................................................... 60,90

14.º Che Wai Hong..................................................... 59,63

15.º Ieong Sio Ngai ..................................................... 58,70

16.º Pun Chi Wai ........................................................ 56,42

17.º Lei Hon Kei ......................................................... 55,37

18.º Wong Chi Wai ..................................................... 53,32

Observações: 

a)  Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos): 

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 34 
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 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos): 

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 va-
lores na prova de conhecimentos: 21 candidatos. 

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 no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau, para a entidade 
que autorizou a abertura do concurso. 

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 

26 de Junho de 2014). 

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 6 de Ju-
nho de 2014. 
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典試委員會：

主席：副主任 楊崇蔚

委員：職務主管 廖志聰

 首席高級技術員 馮家保

（是項刊登費用為 $2,894.00）

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輔導員職程第

一職階首席技術輔導員五缺，經二零一四年三月二十六日第十三

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 李紅梅 ........................................................................ 86.67

2.º 陳瓊暉 ........................................................................ 86.00

3.º 陳杏妮 ........................................................................ 85.61

4.º 李毅 ............................................................................ 84.33

5.º 盧旭池 ........................................................................ 84.22

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。

（經二零一四年六月二十七日行政法務司司長的批示認可）

二零一四年五月二十九日於行政公職局

典試委員會：

主席：Yolanda Lau Chan

正選委員：陳淑貞

候補委員：李錦垣

（是項刊登費用為 $1,498.00）

公 告

為填補行政公職局人員編制內翻譯員職程第一職階一等翻

譯員九缺，經二零一四年六月十一日第二十四期《澳門特別行政

O Júri: 

Presidente: Yang Chongwei, coordenador-adjunto. 

Vogais: Lio Chi Chong, chefia funcional; e 

Fong Ka Pou, técnico superior principal. 

(Custo desta publicação $ 2 894,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de cinco 
lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico providos em regime de contrato além do 
quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, II 
Série, de 26 de Março de 2014.

Candidatos aprovados: valores

1.º Lei Hong Mui .................................................................86,67

2.º Chan Keng Fai ...............................................................86,00

3.º Chan Hang Nei ..............................................................85,61

4.º Lei Ngai ..........................................................................84,33

5.º Lou Iok Chi ....................................................................84,22

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 candida-
tos 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 27 de Junho de 2014).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 29 de Maio de 2014.

O Júri:

Presidente: Yolanda Lau Chan.

Vogal efectivo: Chan Sok Cheng.

Vogal suplente: Lei Kam Wun.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
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區公報》第二組刊登以有限制及考核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，並於本局網頁（http://www.safp.gov.mo）內公佈，

以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一四年六月二十七日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $1,087.00）

為填補行政公職局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（資訊範疇）四缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普

通晉級開考，有關開考通告張貼在水坑尾街一百六十二號公共行

政大樓二十六樓行政公職局之行政及財政處內，並於本局網頁

內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第

一個辦公日起計十天內作出。

二零一四年六月三十日於行政公職局

局長 朱偉幹

為填補行政公職局編制外合同任用的技術員職程第一職階

一等技術員二缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》

及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，有關開考

通告張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓二十六樓行政

公職局之行政及財政處內，並於本局網頁內公佈，報考應自有關

serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão Administra-
tiva e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, 26.º andar, bem como está disponível 
no sítio electrónico desta Direcção dos Serviços (http://www.
safp.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao concurso 
comum, de acesso, de prestação de provas, condicionado aos 
trabalhadores dos SAFP, para o preenchimento de nove luga-
res de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de intérprete-tradutor do quadro de pessoal desta Direcção de 
Serviços, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 11 
de Junho de 2014.

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

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 27 de Junho de 2014.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admini s  -
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edi-
fício Administração Pública, 26.º andar, e publicado no website 
dos SAFP, o aviso referente à abertura do concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores dos SAFP, 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
para o preenchimento de quatro lugares de técnico superior de 
1.ª classe, 1.º escalão, área de informática, da carreira de técnico 
superior, providos em regime de contrato além do quadro do 
pessoal dos SAFP, com dez dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 30 de Junho de 2014.

O Director dos Serviços, José Chu.

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Adminis-
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edi-
fício Administração Pública, 26.º andar, e publicado no website 
dos SAFP, o aviso referente à abertura do concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores dos SAFP, 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
para o preenchimento de dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico, providos em regime de contrato 



N.º 28 — 9-7-2014 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 10985

公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內

作出。

二零一四年六月三十日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $1,801.00）

為填補行政公職局編制內的翻譯員職程第一職階顧問翻

譯員三缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規

定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，有關開考通告

張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓二十六樓行政公職

局之行政及財政處內，並於本局網頁內公佈，報考應自有關公告

於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作

出。

二零一四年七月一日於行政公職局

局長 朱偉幹

為填補行政公職局編制內的高級技術員職程第一職階首席

顧問高級技術員（資訊範疇）五缺，現根據第14/2009號法律《公

務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級

開考，有關開考通告張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大

樓二十六樓行政公職局之行政及財政處內，並於本局網頁內公

佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個

辦公日起計十天內作出。

二零一四年七月二日於行政公職局

局長 朱偉幹

為填補行政公職局編制外合同任用的技術員職程第一職階

一等技術員（資訊範疇）一缺，現根據第14/2009號法律《公務人

além do quadro do pessoal dos SAFP, com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 30 de Junho de 2014.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 1 801,00)

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

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
1 de Julho de 2014.

O Director dos Serviços, José Chu.

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

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 2 de Julho de 2014.

O Director dos Serviços, José Chu.

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Adminis-
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edi-
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員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開

考，有關開考通告張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓

二十六樓行政公職局之行政及財政處內，並於本局網頁內公佈，

報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公

日起計十天內作出。

二零一四年七月二日於行政公職局

局長 朱偉幹

為填補行政公職局編制外合同任用的公關督導員職程第一

職階首席公關督導員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員

職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開

考，有關開考通告張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓

二十六樓行政公職局之行政及財政處內，並於本局網頁內公佈，

報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公

日起計十天內作出。

二零一四年七月二日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $3,295.00）

為填補行政公職局編制外合同任用的翻譯員職程第一職階

一等翻譯員一缺，經二零一四年六月十八日第二十五期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登以有限制及考核方式進行普通晉級

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，並於本局網頁（http://www.safp.gov.mo）內

公佈，以供查閱。

fício Administração Pública, 26.º andar, e publicado no website 
dos SAFP, o aviso referente à abertura do concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores dos SAFP, 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para 
o preenchimento de um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, 
área de informática, da carreira de técnico,  área de informática, 
provido em regime de contrato além do quadro do pessoal dos 
SAFP, com dez dias de prazo para a apresentação de candidatu-
ras, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 2 de Julho de 2014.

O Director dos Serviços, José Chu.

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, 
n.º 162, Edifício Administração Pública, 26.º andar, e publicado 
no website dos SAFP, o aviso referente à abertura do concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
dos SAFP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), para o preenchimento de um lugar de assistente de re-
lações públicas principal, 1.º escalão, da carreira de assistente de 
relações públicas, provido em regime de contrato além do qua-
dro do pessoal dos SAFP, 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.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 2 de Julho de 2014.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 3 295,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada na Divisão Administra-
tiva e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, 26.º andar, bem como está disponível no 
sítio electrónico desta Direcção dos Serviços (http://www.safp.
gov.mo), a lista provisória do candidato ao concurso comum, de 
acesso, de prestação de provas, condicionado aos trabalhadores 
dos SAFP, para o preenchimento de um lugar de intérprete-tra-
dutor de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor, 
provido em regime de contrato além do quadro do pessoal desta 
Direcção de Serviços, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II 
Série, de 18 de Junho de 2014.
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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。

二零一四年七月二日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $1,018.00）

法 務 局

公 告

法務局為填補以下空缺，經二零一四年六月十八日第二十五

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的方

式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規第十八

條第三款的規定公布，准考人臨時名單已張貼在水坑尾街162號

公共行政大樓十九樓法務局內，並於法務局網頁內公布：

編制外合同人員空缺： 

行政輔助範疇第一職階一等行政技術助理員一缺；

法律範疇第一職階一等高級技術員兩缺；

法律範疇第一職階首席高級技術員一缺。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一四年七月二日於法務局

局長 張永春

（是項刊登費用為 $1,390.00）

身 份 證 明 局

名 單

身份證明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，經於二零一四年五月七日第十九期《澳門特

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

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 2 de Julho de 2014.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontram afi-
xadas, na Direcção do Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), 
sita no 19.º andar do Edifício Administração Pública, Rua 
do Campo, n.º 162 e publicadas na internet da DSAJ, as listas 
provisórias dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, 
documentais, condicionados aos trabalhadores da DSAJ, para 
o preenchimento dos seguintes lugares da DSAJ, cujo anúncio 
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 18 
de Junho de 2014. 

Lugares dos trabalhadores contratados além do quadro:

Um lugar de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º 
escalão, área de apoio administrativo;

Dois lugares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, 
área jurídica;

Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, área jurí-
dica.

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

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 2 de Julho 
de 2014.

O Director dos Serviços, Cheong Weng Chon.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Listas

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

陳曉彤 ............................................................................. 81.56

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。

（經二零一四年六月二十三日行政法務司司長的批示確認）

二零一四年六月十三日於身份證明局

典試委員會：

主席：身份證明局處長 唐偉杰

正選委員：身份證明局首席高級技術員 尹潔琳

  教育暨青年局首席技術員 鄺偉樂

（是項刊登費用為 $1,361.00）

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

一職階特級技術輔導員八缺，經於二零一四年五月十四日第二十

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 劉健鳳 .................................................................... 87.50

2.º 陳婉貞 .................................................................... 85.50

3.º 周小娟 .................................................................... 83.72

4.º 林逸峰 .................................................................... 82.39

5.º 霍勁偉 .................................................................... 82.28

6.º 梁成波 .................................................................... 82.11*

7.º 唐嘉慧 .................................................................... 82.11

8.º 伍鳳欣 .................................................................... 80.83

*得分相同，根據第23/2011號行政法規第二十六條規定訂出

排名的優先次序。

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。

provido 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 19, II Série, de 7 de Maio de 2014:

Candidato aprovado: valores

Chan Hio Tong ....................................................................81,56

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

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

Administração e Justiça, de 23 de Junho de 2014).

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 13 de Junho de 
2014.

O Júri:

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

Vogais efectivos: Van Kit Lam, técnica superior principal da 
DSI; e

Kuong Wai Lok Domingos Savio, técnico principal da DSEJ.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de oito lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, providos em regime de contrato 
além do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Identi-
ficação (DSI), cujo anúncio do aviso foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 20, II 
Série, de 14 de Maio de 2014:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lao Lauretta Kin Fong ............................................. 87,50

2.º Chan Un Cheng ......................................................... 85,50

3.º Chao Sio Kun ............................................................. 83,72

4.º  Lam Iat Fong ............................................................. 82,39

5.º Fok Keng Wai ............................................................ 82,28

6.º Leong Seng Po ........................................................... 82,11 *

7.º Tong Ka Wai............................................................... 82,11

8.º Ng Fong Ian ................................................................ 80,83

* Igualdade de classificação; são aplicadas as preferências 
estipuladas do artigo n.º 26 do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011.

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista classificativa para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.
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（經行政法務司司長於二零一四年六月二十七日的批示確認）

二零一四年六月十九日於身份證明局

典試委員會：

主席：身份證明局處長 唐偉杰

正選委員：司法警察局特級技術輔導員 李淑明

後補委員：身份證明局一等技術員 陳曉彤

（是項刊登費用為 $1,732.00）

公 告

為填補經由身份證明局以編制外合同任用的高級技術員職

程第一職階首席高級技術員一缺，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，有關開考通告已張貼在澳門南灣大馬路762-804號中華廣

場二十字樓身份證明局之行政暨財政處，並於本局網頁及行政公

職局網頁內公布。報考申請應自緊接本公告於《澳門特別行政區

公報》公佈之日的第一個工作日起計十天內遞交。

二零一四年六月二十五日於身份證明局

局長 黎英杰

（是項刊登費用為 $989.00）

為填補經由身份證明局以編制外合同任用的以下空缺，經二

零一四年六月十一日第二十四期《澳門特別行政區公報》第二組

刊登以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現根據

第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門南灣

大馬路762-804號中華廣場二十字樓身份證明局之行政暨財政處

內，以供查閱：

一、技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員一缺；

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

Administração e Justiça, de 27 de Junho de 2014).

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 19 de Junho de 
2014.

O Júri:

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

Vogal efectiva: Lei Sok Meng, adjunto-técnico especialista 
da Polícia Judiciária.

Vogal suplente: Chan Hio Tong, técnica de 1.ª classe da DSI.

(Custo desta publicação $ 1 732,00)

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Identifica-
ção (DSI), sita na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edi-
fício China Plaza, 20.º andar, e publicado na internet da DSI e 
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado aos trabalhadores da DSI, nos ter-
mos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para 
o preenchimento de um lugar de técnico superior principal, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior, provido em regime de 
contrato além do quadro do pessoal da DSI, com dez dias de 
prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primei-
ro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 25 de Junho de 
2014.

O Director dos Serviços, Lai Ieng Kit.

(Custo desta publicação $ 989,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontram afixadas e podem ser con-
sultadas, na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção 
dos Serviços de Identificação (DSI), sita na Avenida da Praia 
Grande, n.os 762-804, Edifício China Plaza, 20.º andar, as listas 
provisórias dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, 
documentais, condicionados, para o preenchimento dos seguin-
tes lugares, providos em regime de contrato além do quadro do 
pessoal da DSI, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 24, II Série, de 11 de Junho de 2014:

1. Um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico;
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二、高級技術員職程第一職階顧問高級技術員（資訊範疇）

二缺。

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。

二零一四年六月二十五日於身份證明局

局長 黎英杰

（是項刊登費用為 $1,155.00）

民 政 總 署

公 告

公開招標競投

南灣湖 E 區商舖裝修工程

1. 招標方式：公開招標。

2. 施工地點：南灣湖景大馬路。

3. 承攬工程目的：裝修南灣湖E區商舖。

4. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

5. 承攬類型：以系列價金承攬。

6. 臨時擔保：澳門幣貳拾萬元正（$200,000.00），以現金存

款或以法定銀行擔保或保險擔保提供。

7. 確定擔保：判予工程總金額的百分之五（為擔保合同之履

行，須從承攬人每次收到之每次部分支付中再扣除5%，作為此

將要提供之確定擔保之追加）。

8. 底價：不設底價。

9. 參加條件：在土地工務運輸局內有施工註冊者。

10. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號，民政總署

大樓，文書及檔案中心。

截止日期及時間：二零一四年八月五日，下午五時正（標書須

以澳門特別行政區兩種官方語言其中一種編製）。

11. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門南灣大馬路804號中華廣場六字樓（民署培訓中

心）。

2. Dois lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão, área 
de informática, da carreira de técnico superior.

As presentes listas são consideradas definitivas, nos termos 
do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administra-
tivo.

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 25 de Junho de 
2014.

O Director dos Serviços, Lai Ieng Kit.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Anúncio

Concurso público da obra de

«Modificação das lojas da Zona E do Lago Nam Van»

1. Modalidade do concurso: concurso público.

2. Local de execução da obra: Avenida Panorâmica do Lago 
Nam Van.

3. Objecto da empreitada: projecto de modificação das lojas 
da Zona E do Lago Nam Van.

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

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

6. Caução provisória: $ 200 000 e pode ser prestada por 
depósito em dinheiro, por garantia bancária ou por seguro-
-caução aprovado nos termos legais.

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

8. Preço base: não há.

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

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

Núcleo de Expediente e Arquivo do IACM, sito na Av. de 
Almeida Ribeiro, n.º 163-r/c, Edif. Sede do IACM, até às 17,00  
horas do dia 5 de Agosto de 2014 (a proposta deve ser redigida  
numa das línguas oficiais da RAEM).

11. Local, dia e hora do acto público:

Divisão de Formação e Documentação do IACM, sita na 
Avenida da Praia Grande, Edifício China Plaza 6.º andar, no 
dia 6 de Agosto de 2014, pelas 10,00 horas.
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日期及時間：二零一四年八月六日，上午十時。

為了第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

12. 查閱案卷及取得副本之地點，日期及時間：

有關圖則、承投規則、招標方案及其他補充文件，可於本公

告刊登之日起至開標日止，於辦公時間內前往澳門南灣大馬路

南通商業大廈十八字樓民政總署建築及設備部查閱。

有興趣者亦可於二零一四年七月二十五日下午五時前，向

有關部門取得招標案卷副本，每份為澳門幣伍佰元正（按照第 

74/99/M號法令第五十二條第三款的規定）。

13. 工期：此工程之工期不得超過120天。

14. 標書評核準則及其所佔之比重：

——工程總造價及各項單價：60%；

——合理工期：10%；

——施工計劃：

i. 工序的仔細度和建議：3%； 

ii. 工序之連貫關係：3%； 

iii. 施工計劃期的適用性及可行性：4%；

——對類似工程之經驗：10%；

——材料質量：10%.

15. 附加的說明文件：由二零一四年七月二十八日至截標日

止，投標者應前往澳門南灣大馬路南通商業大廈十八字樓民政

總署建築及設備部，以了解有否附加之說明文件。

二零一四年六月二十七日於民政總署

 管理委員會副主席 羅永德

（是項刊登費用為 $3,843.00）

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para 
esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados no concurso.

 12. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da 
cópia:

O projecto, o caderno de encargos, o programa do concurso 
e outros documentos complementares podem ser examinados, 
nos Serviços de Construções e Equipamentos Urbanos do 
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, sitos na Av. 
da Praia Grande, Edifício Comercial Nam Tung, 18.º andar — 
Macau, durante as horas de expediente, desde o dia da publica-
ção do anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso.

No local acima referido poderão ser solicitadas até às 17,00 
horas do dia 25 de Julho de 2014, cópias do processo do con-
curso ao preço de $ 500,00 por exemplar, ao abrigo do n.º 3 do 
artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M.

13. Prazo de execução da obra:

O prazo de execução não poderá ser superior a 120 dias, con-
tados a partir da data de consignação dos trabalhos.

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

— Preço Global da empreitada e lista de preços unitários: 
60%;

— Prazo de execução razoável: 10%;

— Plano de trabalhos:

i. O nível de discretização das actividades elementares: 3%; 

ii. A interdependência das actividades elementares: 3%; 

iii. A adequabilidade e efectividade dos prazos de execução: 
4%.

— Experiência em obras semelhantes: 10%;

— Material: 10%.

15. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer nos Serviços de Cons-
truções e Equipamentos Urbanos do Instituto para os Assun-
tos Cívicos e Municipais, sitos na Av. da Praia Grande, Edifí-
cio Comercial Nam Tung, 18.º andar — Macau, a partir de 28 
de Julho de 2014, inclusive, e até à data limite para entrega das 
propostas, para tomar conhecimento de eventuais esclareci-
mentos adicionais.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 27 de 
Junho de 2014.

O Vice-Presidente do Conselho de Administração, Lo Veng 
Tak.

(Custo desta publicação $ 3 843,00)
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法 務 公 庫

名 單

為履行八月二十六日第54/GM/97號批示，有關發給個人和

私立機構的財政資助，法務公庫現公佈二零一四年第二季度的

資助名單：

COFRE DOS ASSUNTOS DE JUSTIÇA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e 
a instituições particulares, vem o Cofre dos Assuntos de Justi-
ça publicar a lista do apoio concedido no 2.º trimestre de 2014:

受資助機構

Entidades beneficiárias

批示日期

Data de 

autorização

資助金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

澳門明愛

Cáritas de Macau

19/12/2013 $383,985.00 資助澳門善導宿舍2014年第2季度的日常運作費用。

Apoio financeiro às despesas correntes do Lar de 

Acolhimento, referentes ao 2.º trimestre do ano 

2014.   

雷鳴道主教紀念學校

——成人教育部

Escola Dom Luís Versíglia

— Educação de Adultos

31/12/2013 $90,000.00 資助2014年第2季度之活動費用。

Subsídio para suporte das despesas referentes 

às actividades realizadas no 2.º trimestre do ano 

2014.

澳門工會聯合總會

Federação das Associações dos 

Operarios de Macau

9/4/2014 $40,000.00 資助舉辦「五一國際勞動節園遊會」的活動費用。

Subsídio para suporte das despesas relativas ao 

Bazzar do «Dia do Trabalhador» da Federação 

das Associações dos Operarios de Macau.

Cofre dos Assuntos de Justiça, aos 2 de Julho de 2014.

O Presidente, Cheong Weng Chon.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Leong Soi Chan e Vong Ian Fai, 
viúva e filha de Vong Chon Kit, que foi chefe, 6.º escalão, 
aposentado, do Corpo de Bombeiros, requerido a pensão de 
sobrevivência deixada pelo mesmo, devem todos os que se jul-
gam com direito à percepção da mesma pensão, requerer a este 
Fundo de Pensões, no prazo de trinta dias, a contar da data da 
publicação do presente édito no Boletim Oficial da RAEM, a 
fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo im-
pugnação será resolvida a pretensão da requerente, findo que 
seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 30 de Junho de 2014.

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

(Custo desta publicação $ 783,00)

二零一四年七月二日於法務公庫

主席 張永春

（是項刊登費用為 $1,361.00）

退 休 基 金 會

三十日告示

茲公佈，消防局已故退休第六職階消防區長黃俊傑之遺孀

梁瑞珍及女兒黃茵徽現向本退休基金會申請遺屬撫卹金；如有

人士認為具權利領取該項撫卹金，應自本告示刊登於《澳門特別

行政區公報》之日起計三十日內，向本會申請應有之權益。如於

上述期間內未接獲任何異議，則現申請人之要求將被接納。

二零一四年六月三十日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

（是項刊登費用為 $783.00）
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncios

Torna-se público que, nos termos do 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», de 8 de Agosto, se encontra afixada na 
Divisão Administrativa e Financeira desta Direcção dos 
Serviços, sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, 
n.os 221-279, Edifício «Advance Plaza», 2.º andar, Macau, bem 
como publicada na intranet destes Serviços, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de vinte lugares de téc-
nico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, do pessoal provido em regime de contrato além do 
quadro da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, 
cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 
11 de Junho de 2014.

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

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 27 de 
Junho de 2014.

A Directora dos Serviços, substituta, Teng Nga Kan.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
dezassete lugares de inspector especialista, 1.º escalão, da car-
reira do inspector, para o pessoal do quadro da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», de 3 de Agosto, e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públi-
cos», de 8 de Agosto.

O aviso do concurso acima referido encontra-se afixado na 
Divisão Administrativa e Financeira destes Serviços, sita na 
Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221-279, Edifi-
cio «Advance Plaza», 2.º andar, Macau, bem como nos sítios da 
intranet destes Serviços e da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública.

Podem candidatar-se o pessoal do quadro da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais, que reúnam as condições 
estipuladas no artigo 14.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009. O 
prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 27 de 
Junho de 2014.

A Directora dos Serviços, substituta, Teng Nga Kan.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

勞 工 事 務 局

公  告

勞工事務局通過以審查文件方式，為以編制外合同任用的

人員進行填補高級技術員職程第一職階首席高級技術員二十缺

的限制性晉級普通開考公告已於二零一四年六月十一日在《澳

門特別行政區公報》第二十四期第二組內公佈，現根據八月八日

第23/2011號行政法規規範的《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》第十八條第三款規定，將投考人臨時名單張貼於澳門馬揸度

博士大馬路221-279號先進廣場大廈二樓本局行政財政處及上

載本局內聯網。

按照上述行政法規第十八條第五款規定，該名單視為確定名

單。

二零一四年六月二十七日於勞工事務局

代局長 丁雅勤

（是項刊登費用為 $1,018.00）

勞工事務局根據八月三日第14/2009號法律《公務人員職程

制度》及八月八日第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》的規定，現以審查文件方式，為勞工事務局編制人

員進行督察職程第一職階特級督察十七缺的限制性晉級普通開

考。

上述開考通告張貼於澳門馬揸度博士大馬路221-279號先進

廣場大廈二樓本局行政財政處以及本局網頁及行政公職局網頁

以供查閱。

凡具備第14/2009號法律第十四條第一款（二）項所規定條

件的勞工事務局編制人員均可報考，報考期限為十日，由本公告

公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計。

二零一四年六月二十七日於勞工事務局

代局長 丁雅勤

（是項刊登費用為 $1,126.00）
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博 彩 監 察 協 調 局

公 告

為填補博彩監察協調局以編制外合同方式任用人員第一職

階首席技術員兩缺，經於二零一四年六月四日第二十三期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以文件審查、有限制方式進行普通

晉級開考的公告。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款

的規定，准考人臨時名單張貼於南灣大馬路762-804號中華廣場

二十一樓本局行政財政處告示板以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一四年七月三日於博彩監察協調局

局長 雪萬龍

（是項刊登費用為 $950.00）

消 費 者 委 員 會

公 告

為填補消費者委員會編制外合同人員高級技術員職程第一

職階顧問高級技術員三缺，經二零一四年六月十八日第二十五期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式

進行普通晉級開考的公告。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澳門高士德大馬路26號何鴻燊夫人大

廈5樓消費者委員會行政財政組報告板上（或可瀏覽本會網頁：

www.consumer.gov.mo），以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一四年七月二日於消費者委員會

執行委員會代主席 陳漢生

（是項刊登費用為 $1,057.00）

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada, no quadro de anún-
cio da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção de 
Inspecção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia 
Grande, n.os 762-804, Edf. China Plaza, 21.º andar, a lista 
provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, docu-
mental, condicionado, para o preenchimento de dois lugares de 
técnico principal, 1.º escalão, providos em regime de contrato 
além do quadro do pessoal da Direcção de Inspecção e Coor-
denação de Jogos, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II 
Série, de 4 de Junho de 2014, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

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

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 3 de Ju-
lho de 2014.

O Director, Manuel Joaquim das Neves.

(Custo desta publicação $ 950,00)

CONSELHO DE CONSUMIDORES

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 na Área Adminis-
trativa e Financeira do Conselho de Consumidores que fica 
no 5.º andar do Edf. Clementina A. L. Ho, na Av. de Horta e 
Costa, n.º 26 (e também publicada no website deste Conselho: 
www.consumer.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, condicionado e documental, para 
o preenchimento de três lugares de técnico superior assessor, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior dos trabalhadores con-
tratados além do quadro do Conselho de Consumidores, cujo 
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, 
de 18 de Junho de 2014.

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

Conselho de Consumidores, aos 2 de Julho de 2014.

O Presidente da Comissão Executiva, substituto, Chan Hon 
Sang.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)
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GABINETE PARA OS RECURSOS HUMANOS

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, 
no Gabinete para os Recursos Humanos (GRH), sito na Av. 
do Dr. Rodrigo Rodrigues n.os 614A-640, Edif. Long Cheng, 
9.º andar, e publicado nas páginas electrónicas do GRH e da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado aos trabalhadores do GRH, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
para o preenchimento de um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico, providos em regime de contrato 
além do quadro do pessoal do GRH, com o prazo de dez dias 
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.

Gabinete para os Recursos Humanos, aos 3 de Julho de 
2014. 

A Coordenadora do Gabinete, Lou Soi Peng.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

                                                   

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no 
rés-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau (entrada junto à Rua de Nagasaki, 
n.º 23), podendo ser ainda consultada nos quiosques de infor-
mações instalados no rés-do-chão do mesmo Edifício e no da 
Delegação de COTAI, bem como no website desta Polícia: 
www.pj.gov.mo, a lista dos candidatos aprovados no exame mé-
dico (provas de aptidão física) e admitidos à entrevista profis-
sional do concurso comum, de ingresso externo, de prestação 
de provas, para o preenchimento de dois lugares de técnico de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área de educação 
física e desporto, em regime de contrato além do quadro da Po-
lícia Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 33, II Série, 
de 14 de Agosto de 2013.

Polícia Judiciária, aos 3 de Julho de 2014. 

O Director, Wong Sio Chak.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

人 力 資 源 辦 公 室

公 告

為填補經由人力資源辦公室以編制外合同任用的技術員職

程第一職階一等技術員一缺，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羅理基博士大馬路614A-640號

龍成大廈九樓本辦公室告示板，並於本辦公室網頁及行政公職

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。

二零一四年七月三日於人力資源辦公室 

主任 盧瑞冰

（是項刊登費用為 $1,087.00）

司 法 警 察 局

公 告

司法警察局通過考核方式進行普通對外入職開考，以編制

外合同方式填補技術員職程之第一職階二等技術員（體育及運

動範疇）兩缺，有關開考通告刊登於二零一三年八月十四日第

三十三期第二組《澳門特別行政區公報》。現根據第23/2011號行

政法規第二十七條第二款的規定，公佈體格檢查（體能測驗）及

格並獲准進入專業面試的准考人名單，該名單已張貼於澳門友誼

大馬路823號司法警察局大樓地下行政輔助中心（長崎街23號入

口），投考人亦可透過設置於本局大樓及路氹分局地下的“資訊

亭”查閱，或可瀏覽本局網站：www.pj.gov.mo。

二零一四年七月三日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $1,057.00）
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衛 生 局

名 單

為履行有關於給予個人和私立機構財政資助的八月二十六

日第54/GM/97號批示，衛生局現公佈二零一四年第一季度獲資

助的名單：

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de 
Agosto, referente aos apoios financeiros concedidos a par-
ticulares e a instituições particulares, vêm os Serviços de  
Saúde publicar a listagem dos apoios concedidos no 1.º trimes-
tre de 2014:

受資助實體

Entidades beneficiárias

核准日期

Dada de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

澳門工會聯合總會

Federação das Associações dos Operários 

de Macau

18/3/2014 $ 3,600.00 對該會屬下工人醫療所2013年12月份婦女子宮

頸癌篩查服務的資助。

Subsídio para a prestação do serviço de exame 

do cancro cervical em mulheres realizada pela 

Clínica dos Operários, relativo ao mês de De-

zembro de 2013.

20/3/2014 $ 5,564.00 對該會屬下工人醫療所1月份婦女子宮頸癌篩查

服務的資助。

Subsídio para a prestação do serviço de exame 

do cancro cervical em mulheres realizada pela 

Clínica dos Operários, relativo ao mês de Ja-

neiro.

18/3/2014 $ 962,287.50 對該會屬下工人醫療所2013年12月的資助。

Apoio financeiro à Clínica dos Operários, re-

lativo ao mês de Dezembro de 2013.

18/3/2014 $ 1,847,625.00 對該會屬下工人醫療所1月至2月的資助。

Apoio financeiro à Clínica dos Operários, re-

lativo aos meses de Janeiro a Fevereiro.

14/3/2014 $ 11,805.00 2013年第四季性病/愛滋病防治合作計劃資助。

Apoio financeiro para o projecto de prevenção 

de doenças sexualmente transmissíveis e da 

SIDA, relativo ao 4.º trimestre de 2013.

18/3/2014 $ 61,800.00 資助購置設備費用。

Apoio financeiro para a aquisição de equipa-

mentos.

10/2/2014 $ 3,749,280.00 第一季度康復中心的資助。

Apoio financeiro para o Centro de Recupera-

ção, relativo ao 1.º trimestre.

18/3/2014 $ 1,594,240.00 工人醫療所屬下家居護理服務的2013年第四季

度津貼。

Subsídio para a prestação de cuidados de saú-

de domiciliários pela Clínica dos Operários, 

relativo ao 4.º trimestre de 2013.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

核准日期

Dada de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

澳門民眾建澳聯盟

Aliança de Povo de Instituição de Macau

24/3/2014 $ 225,862.50 對該會醫療中心1月份的資助。

Apoio financeiro para a clínica da associação, 

relativo  ao mês de Janeiro.

同善堂

Associação de Beneficência Tung Sin Tong

11/2/2014 $ 4,760,919.00 資助第一季門診及牙溝封閉服務。

Apoio financeiro para serviços de consulta ex-

terna e estomatologia das crianças, relativo ao 

1.º trimestre.

兒童心臟互助會

Fraternidade do Coração Infantil

9/1/2014 $ 8,000.00 預付百分之五十予該會舉行活動的資助。

Adiantamento de 50% do subsídio para a rea-

lização de actividades.

紫藤婦女協會

Chitang Women Association

11/2/2014 $ 142,149.99 資助1月至3月份防治愛滋病宣傳教育服務。

Subsídio para o programa de prevenção da 

SIDA, relativo aos meses de Janeiro a Março.

澳門中華新青年協會

Associação de Nova Juventude Chinesa de 

Macau

24/3/2014 $ 191,937.50 對該會醫療中心1月份的資助。

Apoio financeiro para a clínica da associação, 

relativo ao mês de Janeiro.

24/3/2014 $ 1,200.00 資助2013年12月婦女保健中心子宮頸癌篩查服

務。

Subsídio para a prestação do serviço de exame 

do cancro cervical em mulheres, relativo ao 

mês de Dezembro de 2013.

24/3/2014 $ 428.00 資助1月婦女保健中心子宮頸癌篩查服務。

Subsídio para a prestação do serviço de exame 

do cancro cervical em mulheres, relativo  ao 

mês de Janeiro.

澳門中醫藥學會

Associação dos Investigadores, Praticantes 

e Promotores da Medicina Chinesa de Ma-

cau

26/3/2014 $ 27,560.00 資助該會舉行講座。

Apoio financeiro para a realização de simpó-

sio.

澳門仁慈堂

Santa Casa da Misericórdia de Macau

11/2/2014 $ 90,000.00 澳門仁慈堂屬下護老院提供醫療服務的1月至3

月份津貼。

Subsídio para a prestação de assistência médi-

ca no Lar de Nossa Senhora da Misericórdia, 

relativo aos meses de Janeiro a Março.

澳門吸煙與健康生活協會

Smoking and Healthy Life Association of 

Macau

18/3/2014 $ 27,000.00 資助該會2013年7月至12月舉行工作坊。

A p oio f i n a n c e i ro pa r a a re a l i z a ç ão d e 

workshop, relativo aos meses de Julho a De-

zembro de 2013.

29/1/2014 $ 160,382.49 資助第一季推廣無煙澳門計劃。

Apoio financeiro para a promoção do projecto 

de Macau livre de tabaco, relativo ao 1.º tri-

mestre.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

核准日期

Dada de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

澳門明愛

Caritas de Macau

11/2/2014 $ 248,540.70 澳門明愛屬下6間院舍1月至3月份提供醫療服務

的津貼。

Subsídio para a prestação de assistência médi-

ca nos 6 asilos dependentes da Caritas de Ma-

cau, relativo aos meses de Janeiro a Março.

澳門青鳥外展協會

Association For Reach Out (Macau)

11/2/2014 $ 201,024.99 1月至3月份資助。

Apoio financeiro relativo aos meses de Janeiro 

a Março.

24/3/2014 $ 45,055.92 資助該會宣傳品制作費用。

Apoio financeiro para a elaboração de mate-

riais de divulgação.

澳門紅十字會

Cruz Vermelha de Macau

24/3/2014 $ 955,700.00 1月至3月份護送病人服務的資助。

Apoio financeiro para o transporte de doentes, 

relativo aos meses de Janeiro a Março.

澳門特殊奧運會

Macau Special Olympics

24/3/2014 $ 3,200.00 資助該會舉行活動。

Apoio financeiro para a realização de activida-

des.

澳門退休退役及領取撫恤金人士協會

Associação dos Aposentados, Reformados 

e Pensionistas de Macau

24/3/2014 $ 148,898.75 對該會診所1月至3月份資助。

Apoio financeiro para a clínica da associação, 

relativo aos meses de Janeiro a Março.

澳門婦女聯合總會

Associação Geral das Mulheres de Macau

18/3/2014 $ 90,800.00 資助2013年12月份婦女保健中心子宮頸癌篩查

服務。

Subsídio para a prestação do serviço de exame 

do cancro cervical em mulheres realizada pela 

clínica,  relativo ao mês de Dezembro de 2013.

18/3/2014 $ 58,023.40 資助2013年12月份心理諮詢服務。

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de consultas de psicologia, relativo ao mês de 

Dezembro de 2013.

20/3/2014 $ 118,770.00 資助1月份婦女保健中心子宮頸癌篩查服務。

Subsídio para a prestação do serviço de exame 

do cancro cervical em mulheres realizada pela 

clínica,  relativo ao mês de Janeiro.

12/3/2014 $ 81,757.00 資助1月份心理諮詢服務。

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de consultas de psicologia, relativo ao mês de 

Janeiro.

澳門街坊會聯合總會

União Geral das Associações dos Morado-

res de Macau

18/3/2014 $ 76,867.40 資助2013年12月份心理諮詢服務。

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de consultas de psicologia, relativo ao mês de 

Dezembro de 2013.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

核准日期

Dada de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

澳門街坊會聯合總會

União Geral das Associações dos Morado-

res de Macau

12/3/2014 $ 125,231.00 資助1月至2月份心理諮詢服務。

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de consultas de psicologia, relativo aos meses 

de Janeiro a Fevereiro.

澳門街坊會聯合總會牙病預防中心

Centro de Tratamento Dentário da União 

Geral das Associações dos Moradores de 

Macau

12/3/2014 $ 89,640.00 資助2013/2014學年牙溝封閉行政費用。

Apoio financeiro para subsidiar a despesa de 

administração relativa ao serviço de estomato-

logia das crianças no ano lectivo de 2013/2014.

18/3/2014 $ 69,300.00 資助2013年11月至12月份牙周潔治服務。

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de limpeza dentária, relativo aos meses de No-

vembro a Dezembro de 2013 .

12/3/2014 $ 30,400.00 資助1月份牙周潔治服務。

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de limpeza dentária, relativo ao mês de Janei-

ro.

18/3/2014 $ 14,400.00 資助2013年12月份牙溝封閉服務。

Apoio financeiro para serviços de estomatolo-

gia das crianças, relativo ao mês de Dezembro 

de 2013.

25/3/2014 $ 74,400.00 資助1月份牙溝封閉服務。

Apoio financeiro para serviços de estomatolo-

gia das crianças, relativo ao mês de Janeiro.

18/3/2014 $ 112,923.80 資助購置設備費用。

Apoio financeiro para a aquisição de equipa-

mentos.

澳門街坊福利會中醫診所

Clínica da Medicina Tradicional Chinesa da 

Associação de Bem-Estar dos Moradores 

de Macau

14/3/2014 $ 185,377.50 第一季度資助。

Apoio financeiro relativo ao 1.º trimestre.

衛生局文娛康樂體育會

Clube Recreativo e Desportivo dos Serviços 

de Saúde de Macau

10/2/2014 $ 1,200.00 資助該會參加活動。

Apoio financeiro para a participação em acti-

vidades.

澳門歸僑總會

Association of Returned Overseas Chinese 

Macau

24/3/2014 $ 128,537.50 對該會醫療中心1月份的資助。 

Apoio financeiro para a clínica da associação, 

relativo ao mês de Janeiro.

澳門關懷愛滋協會

Associação para os Cuidados da SIDA em 

Macau

11/2/2014 $ 188,601.24 資助1月至3月份防治愛滋病宣傳教育服務。

Apoio financeiro para o programa de preven-

ção da SIDA, relativo aos meses de Janeiro a 

Março.

鏡湖醫院

Hospital Kiang Wu

21/3/2014 $ 2,147,804.00 2013年12月份提供特定門診和急診協議資助。

Subsídio protocolar para a prestação de con-

sultas externas e serviços de urgência, relativo 

ao mês de Dezembro de 2013.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

核准日期

Dada de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

鏡湖醫院

Hospital Kiang Wu

21/3/2014 $ 2,459,557.00 2013年12月份非轉介心科病人的醫療費用。

Subsídio protocolar para financiamento das 

despesas médicas dos doentes do foro cardíaco 

não transferidos pelo CHCSJ,  relativo ao mês 

de Dezembro de 2013.

21/3/2014 $ 1,418,013.00 2013年12月份提供特殊檢驗項目的資助。

Subsídio protocolar para realização de análi-

ses clínicas, relativo ao mês de Dezembro de 

2013.

21/3/2014 $ 109,940.00 資助婦女子宮頸癌篩查2013年12月份化驗費。

Subsídio para a prestação do serviço de exame 

do cancro cervical em mulheres, relativo ao 

mês de Dezembro de 2013.

21/3/2014 $ 134,090.00 資助婦女子宮頸癌篩查1月份化驗費。

Subsídio para a prestação do serviço de exame 

do cancro cervical em mulheres, relativo ao 

mês de Janeiro.

21/3/2014 $ 14,107,078.00 2013年12月份提供住院服務的協議資助。

Subsídio protocolar para a prestação de  in-

ternamento relativo ao mês de Dezembro de 

2013.

21/3/2014 $ 1,000,155.00 資助2013外出遠足旅行費用。

Subsídio para custear a despesa de viagem ao 

exterior de 2013.

21/3/2014 $ 488,704.10 資助第三期護理學專科深造課程費用。

Subsídio para custear a 3.ª fase do curso contí-

nuo de especialidade em enfermagem.

黎璧瑩  

Lai Pek Ieng

20/3/2014 $ 1,666.50 參加第一屆臨床醫學進階實習課程1月至2月份津

貼。

Subsídio para a participação no 1.º curso de 

prática avançada de medicina clínica, relativo 

aos meses de Janeiro a Fevereiro.

陳佩莉

Chan Pui Lei

20/3/2014 $ 1,666.50 參加第一屆臨床醫學進階實習課程1月至2月份津

貼。

Subsídio para a participação no 1.º curso de 

prática avançada de medicina clínica, relativo 

aos meses de Janeiro a Fevereiro.

陳佩茵

Chan Pui Yan

20/3/2014 $ 1,666.50 參加第一屆臨床醫學進階實習課程1月至2月份津

貼。

Subsídio para a participação no 1.º curso de 

prática avançada de medicina clínica, relativo 

aos meses de Janeiro a Fevereiro.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

核准日期

Dada de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的
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鄭炳全

Cheang Peng Chun

20/3/2014 $ 1,666.50 參加第一屆臨床醫學進階實習課程1月至2月份津

貼。

Subsídio para a participação no 1.º curso de 

prática avançada de medicina clínica, relativo 

aos meses de Janeiro a Fevereiro.

楊曉蔚

Ieong Hio Wai

20/3/2014 $ 1,666.50 參加第一屆臨床醫學進階實習課程1月至2月份津

貼。

Subsídio para a participação no 1.º curso de 

prática avançada de medicina clínica, relativo 

aos meses de Janeiro a Fevereiro.

楊素玲

Ieong Sou Leng

20/3/2014 $ 1,666.50 參加第一屆臨床醫學進階實習課程1月至2月份津

貼。

Subsídio para a participação no 1.º curso de 

prática avançada de medicina clínica, relativo 

aos meses de Janeiro a Fevereiro.

李嘉麗

Lei Ka Lai

20/3/2014 $ 1,666.50 參加第一屆臨床醫學進階實習課程1月至2月份津

貼。

Subsídio para a participação no 1.º curso de 

prática avançada de medicina clínica, relativo 

aos meses de Janeiro a Fevereiro.

李秀君

Lei Sao Kuan

20/3/2014 $ 1,666.50 參加第一屆臨床醫學進階實習課程1月至2月份津

貼。

Subsídio para a participação no 1.º curso de 

prática avançada de medicina clínica, relativo 

aos meses de Janeiro a Fevereiro.

羅金亮

Lo Kam Leong

20/3/2014 $ 1,666.50 參加第一屆臨床醫學進階實習課程1月至2月份津

貼。

Subsídio para a participação no 1.º curso de 

prática avançada de medicina clínica, relativo 

aos meses de Janeiro a Fevereiro.

羅宇根

Lo U Kan

20/3/2014 $ 1,666.50 參加第一屆臨床醫學進階實習課程1月至2月份津

貼。

Subsídio para a participação no 1.º curso de 

prática avançada de medicina clínica, relativo 

aos meses de Janeiro a Fevereiro.

龍少茵

Long Sio Ian

20/3/2014 $ 1,666.50 參加第一屆臨床醫學進階實習課程1月至2月份津

貼。

Subsídio para a participação no 1.º curso de 

prática avançada de medicina clínica, relativo 

aos meses de Janeiro a Fevereiro.

馬文菲

Ma Man Fei

20/3/2014 $ 1,666.50 參加第一屆臨床醫學進階實習課程1月至2月份津

貼。

Subsídio para a participação no 1.º curso de 

prática avançada de medicina clínica, relativo 

aos meses de Janeiro a Fevereiro.
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二零一四年七月三日於衛生局

行政管理委員會主席 李展潤

（是項刊登費用為 $14,377.00）

為填補衛生局以編制外合同任用的高級衛生技術員職程第

一職階一等高級衛生技術員（放射範疇）四缺，經二零一四年二

月二十六日第九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以有限

制及考核方式進行普通晉級開考公告。現公佈投考人最後成績

如下：

合格投考人： 分

1.º 鄭恩彤 ........................................................................ 90.00

2.º 林耀邦 ........................................................................ 79.50

3.º 羅雯閣 ........................................................................ 70.00

4.º 劉仕良 ........................................................................ 67.75

受資助實體

Entidades beneficiárias

核准日期

Dada de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

顏偉武

Ngan Wai Mou

20/3/2014 $ 1,666.50 參加第一屆臨床醫學進階實習課程1月至2月份津

貼。

Subsídio para a participação no 1.º curso de 

prática avançada de medicina clínica, relativo 

aos meses de Janeiro a Fevereiro.

宋悅

Song Yue

20/3/2014 $ 1,666.50 參加第一屆臨床醫學進階實習課程1月至2月份津

貼。

Subsídio para a participação no 1.º curso de 

prática avançada de medicina clínica, relativo 

aos meses de Janeiro a Fevereiro.

譚惠然

Tam Wai In

20/3/2014 $ 1,666.50 參加第一屆臨床醫學進階實習課程1月至2月份津

貼。

Subsídio para a participação no 1.º curso de 

prática avançada de medicina clínica, relativo 

aos meses de Janeiro a Fevereiro.

黃群英 

Wong Kuan Ieng

20/3/2014 $ 10,333.30 參加第一屆臨床醫學進階實習課程1月至2月份津

貼。

Subsídio para a participação no 1.º curso de 

prática avançada de medicina clínica, relativo 

aos meses de Janeiro a Fevereiro.

黃慧珊

Wong Wai San

20/3/2014 $ 1,666.50 參加第一屆臨床醫學進階實習課程1月至2月份津

貼。

Subsídio para a participação no 1.º curso de 

prática avançada de medicina clínica, relativo 

aos meses de Janeiro a Fevereiro.

Serviços de Saúde, aos 3 de Julho de 2014. 

Pel’O Conselho Administrativo, Lei Chin Ion, presidente.

(Custo desta publicação $ 14 377,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, de prestação de provas, para o preen-
chimento de quatro lugares de técnico superior de saúde de 
1.ª classe, 1.º escalão, área radiológica, da carreira de técnico 
superior de saúde, providos em regime de contrato além do 
quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 9, II Série, de 26 de Fevereiro de 2014:

Candidatos aprovados: valores

1.º Cheng Ian Tong Leona .................................................90,00

2.º Lam Io Pong ...................................................................79,50

3.º Lo Man Kuok .................................................................70,00

4.º Lau Si Leong ..................................................................67,75
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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，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。

（經二零一四年六月十三日社會文化司司長的批示認可）

二零一四年六月五日於衛生局

典試委員會：

主席：首席顧問高級衛生技術員 Kok Leong Kei Fernando

正選委員：首席高級衛生技術員 楊清萍

候補委員：首席高級衛生技術員 黃耀輝

為填補經由衛生局以編制外合同任用的高級技術員職程第

一職階一等高級技術員兩缺，經二零一四年四月十六日第十六期

《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：

合格投考人： 分

1.º 吳清泉 ........................................................................ 79.00

2.º 蔡奮燊 ........................................................................ 78.69

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。

（經二零一四年六月十七日社會文化司司長的批示認可）

二零一四年六月九日於衛生局

典試委員會：

主席：衛生局顧問高級技術員 陸鍵玲

正選委員：衛生局首席高級技術員 黃裕欽

  經濟局首席高級技術員 陸靜怡

為填補衛生局以編制外合同任用的技術輔導員職程第一職

階一等技術輔導員七缺，經二零一四年四月十六日第十六期《澳

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 

Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Junho de 2014).

Serviços de Saúde, aos 5 de Junho de 2014.

O Júri:

Presidente: Kok Leong Kei Fernando, técnico superior de 
saúde assessor principal.

Vogal efectivo: Ieong Cheng Peng, técnico superior de saúde 
principal.

Vogal suplente: Vong Io Fai, técnico superior de saúde prin-
cipal.

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
dois lugares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, providos em regime de contrato 
além do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 16, II Série, de 16 de Abril de 2014:

Candidatos aprovados: valores

1.º Ng Cheng Chun .............................................................79,00

2.º Choi Fan San ..................................................................78,69

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 

Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de Junho de 2014).

Serviços de Saúde, aos 9 de Junho de 2014.

O Júri:

Presidente: Luk Kin Leng, técnico superior assessor dos Ser-
viços de Saúde.

Vogais efectivos: Wong U Iam, técnico superior principal dos 
Serviços de Saúde; e

Luk Cheng I Cecília, técnica superior principal da Direcção 
dos Serviços de Economia.

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
sete lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
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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。現公佈投考人最後成績如下：

合格投考人： 分

1.º 施遠鴻 ........................................................................ 84.44

2.º 馬潔盈 ........................................................................ 82.67

3.º 余佩雯 ........................................................................ 81.89

4.º 高梓傑 ........................................................................ 81.72

5.º 吳美霞 ........................................................................ 81.33

6.º 吳曉眉 ........................................................................ 80.44

7.º 張偉健 ........................................................................ 80.00

8.º 施純及 ........................................................................ 79.89

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。

（經二零一四年六月十七日社會文化司司長的批示認可）

二零一四年六月九日於衛生局

典試委員會：

主席：衛生局二等高級技術員 何強

正選委員：衛生局二等高級技術員 蔡奮燊 

  高等教育輔助辦公室二等高級技術員 林穎君

為填補衛生局以編制外合同任用的技術輔導員職程第一職

階特級技術輔導員一缺，經二零一四年四月十六日第十六期《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。現公佈投考人最後成績如下：

合格投考人： 分

吳志雄 ............................................................................. 75.00

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，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。

（經二零一四年六月十六日社會文化司司長的批示認可）

二零一四年六月十日於衛生局

de adjunto-técnico, providos em regime de contrato além do 
quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 16, II Série, de 16 de Abril de 2014:

Candidatos aprovados: valores

1.º Si Un Hong .....................................................................84,44

2.º Ma Kit Ieng ....................................................................82,67

3.º U Pui Man ......................................................................81,89

4.º Kou Chi Kit ....................................................................81,72

5.º Ng Mei Ha ......................................................................81,33

6.º Ng Hio Mei .....................................................................80,44

7.º Cheong Wai Kin ............................................................80,00

8.º Si Son Kap ......................................................................79,89

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 

Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de Junho de 2014).

Serviços de Saúde, aos 9 de Junho de 2014.

O Júri:

Presidente: Ho Keong, técnico superior de 2.ª classe dos Ser-
viços de Saúde.

Vogais efectivos: Choi Fan San, técnico superior de 2.ª classe 
dos Serviços de Saúde; e

Lam Weng Kuan, técnico superior de 2.ª classe do Gabinete 
de Apoio ao Ensino Superior.

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, provido em regime de contrato além do 
quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 16, II Série, de 16 de Abril de 2014:

Candidato aprovado: valores

Ng Chi Hong ........................................................................75,00

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), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista classificativa para a en-
tidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 16 de Junho de 2014).

Serviços de Saúde, aos 10 de Junho de 2014.
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典試委員會：

主席：衛生局二等技術員 馮金玉 

正選委員：衛生局首席特級技術輔導員 蔡文德 

  統計暨普查局特級技術輔導員 陳偉中 

（是項刊登費用為 $5,337.00）

衛生局《診療範疇同等學歷》——圖示記錄範疇考試一事，

已於二零一三年七月三日第二十七期第二組《澳門特別行政區公

報》內公佈。現按本局局長於二零一四年三月二十日批示，根據

診療範疇同等學歷審查委員會第2/TDT/2011號決議第十二款規

定，茲公佈確定名單如下：

心肺學

1. 准予考試的投考人：

  姓名

吳麗貞

2. 豁免考試的投考人：

序號   姓名

1 李詩敏

2 梁榮緯

考試將於二零一四年七月三十日上午十時於澳門若憲馬路

衛生局行政大樓地下博物館內進行，考試為時二小時。准予考

試之申請人，在考試當日必須攜同澳門永久性居民身份證正本到

場，以核實身份，否則不得參加考試。

衛生局《診療範疇同等學歷》——化驗範疇考試一事，已於

二零一三年七月三日第二十七期第二組《澳門特別行政區公報》

內公佈。現按本局局長於二零一四年三月十一日批示，根據診療

範疇同等學歷審查委員會第2/TDT/2011號決議第十二款規定，

茲公佈確定名單如下：

解剖病理

准予考試的投考人：

  姓名

陳嘉敏

O Júri:

Presidente: Fong Kam Iok, técnico de 2.ª classe dos Serviços 
de Saúde.

Vogais efectivos: Choi Jose Manuel, adjunto-técnico especia-
lista principal dos Serviços de Saúde; e

Chan Wai Chong, adjunto-técnico especialista da Direcção 
dos Serviços de Estatística e Censos.

(Custo desta publicação $ 5 337,00)

Tendo sido publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 3 de Julho de 
2013, o aviso dos Serviços de Saúde sobre o exame para a equi-
paração de habilitações na área do diagnóstico e terapêutica 
— área registografia, faz-se pública a seguinte lista definitiva 
de acordo com o despacho do director dos Serviços, de 20 de 
Março de 2014, exarado em conformidade com as disposições 
do ponto n.º 12 da Deliberação n.º 2/TDT/2011 da Comissão 
para a equiparação de habilitações na área do diagnóstico e 
terapêutica:

Cardiopneumologia

1. Candidato admitido à prova:

      Nome

Ng Lai Cheng

2. Candidatos dispensados da realização do exame:

N.º    Nomes

1 Lei Si Man

2 Leong Weng Wai

O exame terá lugar no dia 30 de Julho de 2014, pelas 10,00 
horas, sita na sala do Museu, no r/c do Edifício da Adminis-
tração dos Serviços de Saúde, com a duração de 2 horas. Os 
requerentes admitidos ao exame devem obrigatoriamente 
apresentar-se no local indicado no dia do exame, munidos do 
original do seu Bilhete de Identidade Permanente de Macau 
para efeitos de verificação, sob pena de não poderem participar 
no exame.

Tendo sido publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 3 de Julho de 
2013, o aviso dos Serviços de Saúde sobre o exame para a equi-
paração de habilitações na área do diagnóstico e terapêutica 
— área laboratorial, faz-se pública a seguinte lista definitiva 
de acordo com o despacho do director dos Serviços, de 11 de 
Março de 2014, exarado em conformidade com as disposições 
do ponto n.º 12 da Deliberação n.º 2/TDT/2011 da Comissão 
para a equiparação de habilitações na área do diagnóstico e 
terapêutica:

Anatomia patológica

Candidato admitido à prova:

       Nome

Chan Ka Man
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考試將於二零一四年七月三十日上午十時於澳門若憲馬路

衛生局行政大樓地下博物館內進行，考試為時二小時。准予考

試之申請人，在考試當日必須攜同澳門永久性居民身份證正本到

場，以核實身份，否則不得參加考試。

二零一四年七月三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $2,280.00）

公 告

茲特公告，有關公佈於二零一四年六月十八日第二十五期

《澳門特別行政區公報》第二組的第12/P/14號公開招標——

「向衛生局供應醫院藥集內藥物組別一」，招標實體已按照招標

方案第三點的規定作出解答，並將其附於招標案卷內。

投標人可於辦公時間內前往位於東望洋新街三百三十五號

衛生局行政大樓一樓物資供應暨管理處查閱上述的解答，有關

資料亦可透過衛生局網頁（www.ssm.gov.mo）下載。

茲特公告，有關公佈於二零一四年六月十八日第二十五期

《澳門特別行政區公報》第二組的第17/P/14號公開招標——

「向衛生局供應醫院藥集內藥物組別二」，招標實體已按照招標

方案第三點的規定作出解答，並將其附於招標案卷內。

投標人可於辦公時間內前往位於東望洋新街三百三十五號

衛生局行政大樓一樓物資供應暨管理處查閱上述的解答，有關

資料亦可透過衛生局網頁（www.ssm.gov.mo）下載。

茲特公告，有關公佈於二零一四年六月十八日第二十五期

《澳門特別行政區公報》第二組的第18/P/14號公開招標——

「向衛生局供應醫院藥集內藥物組別三」，招標實體已按照招標

方案第三點的規定作出解答，並將其附於招標案卷內。

O exame terá lugar no dia 30 de Julho de 2014, pelas 10,00 
horas, sita na sala do Museu, no r/c do Edifício da Adminis-
tração dos Serviços de Saúde, com a duração de 2 horas. Os 
requerentes admitidos ao exame devem obrigatoriamente 
apresentar-se no local indicado no dia do exame, munidos do 
original do seu Bilhete de Identidade Permanente de Macau 
para efeitos de verificação, sob pena de não poderem participar 
no exame.

Serviços de Saúde, aos 3 de Julho de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 2 280,00)

Anúncios

Faz-se saber que em relação ao concurso público n.º 12/P/14 
para «Fornecimento de Medicamentos do Formulário Hospi-
talar-Grupo 1 aos Serviços de Saúde», publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II 
Série, de 18 de Junho de 2014, foram prestados esclarecimen-
tos, nos termos do ponto 3.º do programa do concurso, pela 
entidade que realiza o concurso e juntos ao processo do con-
curso.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta durante o horário de expediente na Divisão de Apro-
visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua 
Nova à Guia, n.º 335, Edifício da Administração dos Serviços 
de Saúde, 1.º andar, e também estão disponíveis no website dos 
S.S. (www.ssm.gov.mo).

Faz-se saber que em relação ao concurso público n.º 17/P/14 
para «Fornecimento de Medicamentos do Formulário Hospi-
talar-Grupo 2 aos Serviços de Saúde», publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II 
Série, de 18 de Junho de 2014, foram prestados esclarecimen-
tos, nos termos do ponto 3.º do programa do concurso, pela 
entidade que realiza o concurso e juntos ao processo do con-
curso.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta durante o horário de expediente na Divisão de Apro-
visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua 
Nova à Guia, n.º 335, Edifício da Administração dos Serviços 
de Saúde, 1.º andar, e também estão disponíveis no website dos 
S.S. (www.ssm.gov.mo).

Faz-se saber que em relação ao concurso público n.º 18/P/14 
para «Fornecimento de Medicamentos do Formulário Hospi-
talar-Grupo 3 aos Serviços de Saúde», publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II 
Série, de 18 de Junho de 2014, foram prestados esclarecimen-
tos, nos termos do ponto 3.º do programa do concurso, pela 
entidade que realiza o concurso e juntos ao processo do con-
curso.
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投標人可於辦公時間內前往位於東望洋新街三百三十五號

衛生局行政大樓一樓物資供應暨管理處查閱上述的解答，有關

資料亦可透過衛生局網頁（www.ssm.gov.mo）下載。

二零一四年七月二日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $2,114.00）

為填補衛生局以編制外合同制度任用的診療技術員職程第

一職階一等診療技術員（藥劑職務範疇）八缺，經二零一四年五

月十四日第二十期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制

及考核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若憲馬路衛生局行政大樓一樓

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

供查閱。

二零一四年七月三日於衛生局

 局長 李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）

為填補經由衛生局以編制外合同任用的技術輔導員職程第

一職階一等技術輔導員三缺，經二零一四年六月十八日第二十五

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式

進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考

人臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並

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

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。

二零一四年七月三日於衛生局

 局長 李展潤

（是項刊登費用為 $881.00）

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta durante o horário de expediente na Divisão de Apro-
visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua 
Nova à Guia, n.º 335, Edifício da Administração dos Serviços 
de Saúde, 1.º andar, e também estão disponíveis no website dos 
S.S. (www.ssm.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 2 de Julho de 2014.

 O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 2 114,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
bem como está disponível no sítio electrónico dos Serviços de 
Saúde (http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos candida-
tos ao concurso comum, de acesso, condicionado, de prestação 
de provas, para o preenchimento de oito lugares de técnico de 
diagnóstico e terapêutica de 1.ª classe, 1.º escalão, área funcio-
nal farmacêutica, da carreira de técnico de diagnóstico e te-
rapêutica, providos em regime de contrato além do quadro do 
pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 20, II Série, de 14 de Maio de 2014.

Serviços de Saúde, aos 3 de Julho de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Ser-
viços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, bem 
como está disponível no sítio electrónico dos Serviços de Saúde 
(http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, condicionado, documental, para o 
preenchimento de três lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, providos em regime 
de contrato além do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 18 de Ju-
nho de 2014.

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

Serviços de Saúde, aos 3 de Julho de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00)
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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（行政及財政範疇）十一缺，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。

二零一四年七月四日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $715.00）

第19/P/14號公開招標

根據行政長官於二零一四年四月十四日作出的批示，為取得

“仁伯爵綜合醫院及各行政大樓之清潔服務”進行公開招標。有

意投標者可從二零一四年七月九日起，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，前往位於東望洋新街335

號衛生局行政大樓一樓本局物資供應暨管理處查詢有關投標詳

情，並繳付澳門幣捌拾貳元正（$82.00）以取得本次招標的招標

方案和承投規則影印本（繳費地點：衛生局司庫科），亦可於本

局網頁（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

為投標者安排的解釋會，將於二零一四年七月十六日上午十

時正，在位於仁伯爵綜合醫院側之“大禮堂”舉行，會後前往本

招標之標的地點進行實地視察。

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R /C）本局文書科。

遞交投標書之截止時間為二零一四年八月七日下午五時四十五

分。

開標將於二零一四年八月八日上午十時正在位於東望洋新

街335號衛生局行政大樓三樓衛生局“會議室”舉行。

投標者需以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門幣

玖拾伍萬肆仟元正（$954,000.00），或以抬頭人/受益人為“衛生

局”的等額銀行擔保/保險擔保，作為臨時擔保。

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 19.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 1.º 
andar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na 
Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no website des-
tes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista definitiva dos can-
didatos 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, da carreira de técnico, área adminis-
trativa e financeira, 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 48, II Série, de 27 de Novembro de 2013.

Serviços de Saúde, aos 4 de Julho de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 715,00)

Concurso Público n.º 19/P/14

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Exe-
cutivo, de 14 de Abril de 2014, se encontra aberto o concurso 
público para «Prestação de serviços de limpeza ao centro hos-
pitalar conde de S. Januário e aos vários edifícios de adminis-
tração», cujo programa do concurso e o caderno de encargos se 
encontram à disposição dos interessados desde o dia 9 de Julho 
de 2014, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 
às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisionamento e Economato 
destes Serviços, sita na Rua Nova à Guia, n.º 335, Edifício da 
Administração dos Serviços de Saúde, 1.º andar, onde serão 
prestados esclarecimentos relativos ao concurso, estando os 
interessados sujeitos ao pagamento de $82,00 (oitenta e duas 
patacas), a título de custo das respectivas fotocópias (local de 
pagamento: Secção de Tesouraria destes Serviços de Saúde) ou 
ainda mediante a transferência gratuita de ficheiros pela inter-
net no website dos S.S. (www.ssm.gov.mo).

Os concorrentes deverão comparecer na Sala «Auditório», 
situada no r/c do Edifício da Administração dos Serviços de 
Saúde junto do CHCSJ no dia 16 de Julho de 2014 às 10,00 ho-
ras para uma reunião de esclarecimentos ou dúvidas referentes 
ao presente concurso público seguida duma visita aos locais a 
que se destinam a respectiva prestação de serviços.

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Ge-
ral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde 
de São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 
17,45 horas do dia 7 de Agosto de 2014.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 8 de Agosto 
de 2014, pelas 10,00 horas, na sala de «Reuniões» do Edifício 
da Administração dos Serviços de Saúde, sita na Rua Nova à 
Guia, n.º 335, 3.º andar.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $954 000,00 (novecentas e cinquenta 
e quatro mil patacas) a favor dos Serviços de Saúde, mediante 
depósito, em numerário ou em cheque, na Secção de Tesoura-
ria destes Serviços ou através da garantia bancária/seguro-caução 
de valor equivalente.
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二零一四年七月四日於衛生局

 代局長 陳惟蒨

（是項刊登費用為 $1,771.00）

通 告

（開考編號：01413/01-TSS）

按照社會文化司司長二零一四年四月八日的批示，根據第

6/2010號法律《藥劑師及高級衛生技術員職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》及第12/2012號行政法規《高級衛生

技術員職程職務範疇的從業方式》的規定，本局現以考核方式進

行普通對外入職開考，錄取十四名實習人員參加進入二等高級衛

生技術員職程（化驗職務範疇）所必需的實習；以便以編制外合

同制度招聘衛生局高級衛生技術員職程第一職階二等高級衛生

技術員八缺。

1. 開考類別

本普通對外入職開考以考核方式進行。

2. 有效期

本開考的有效期於實習人員名額被錄取後屆滿。

3. 職務範疇的從業方式

尤其對有關細胞病理學、臨床化學、臨床病理學、免疫學、

臨床血液學、輸血醫學、醫學微生物學、醫學病毒學、遺傳學、公

共衛生、化學分析、化學製造程序及化學品管理等範疇的技術、

科學技術方法及程序進行研究、構思及評估，包括編製意見書，

並確保結果的準確性及有效性，以達致輔助診斷、監測治療及進

行篩查的目的。

4. 職務內容

二等高級衛生技術員的職務尤其包括：

（一）指導及協調由其管理的衛生範疇的其他專業人員執行

工作；

（二）通過促進病人的診斷、治療及康復，使其復原，從而提

高公共衛生的水平；

（三）在相關治療程序中對病人作出評估；

Serviços de Saúde, aos 4 de Julho de 2014.                                                            

O Director dos Serviços, substituto, Chan Wai Sin. 

(Custo desta publicação $ 1 771,00)

Aviso

(Ref. do concurso n.º 01413/01-TSS)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Abril de 2014, e 
nos termos definidos nas Leis n.os 6/2010 (Regime das carreiras 
de farmacêutico e de técnico superior de saúde), e 14/2009 (Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), e 
nos Regulamentos Administrativos n.os 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos) e 12/2012 (Formas de exercício das áreas 
funcionais da carreira de técnico superior de saúde), se encontra 
aberto o concurso comum, de ingresso externo, de prestação 
de provas, para a admissão de catorze estagiários ao estágio 
para ingresso na carreira de técnico superior de saúde de 2.ª 
classe, área funcional laboratorial, com vista ao recrutamento 
de oito lugares de técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior de saúde, em regime de 
contrato além do quadro dos Serviços de Saúde:

1. Tipo do concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de prestação 
de provas.

2. Validade

O concurso é válido até ao preenchimento dos lugares para 
que foi aberto. 

3. Formas de exercício das áreas funcionais

Realização de actividades de estudo, concepção e avaliação 
de técnicas, métodos e processos científicos-técnicos, com-
preendendo a elaboração de pareceres, designadamente no 
domínio da citopatologia, química clínica, patologia clínica, 
imunologia, hematologia clínica, medicina transfusional, mi-
crobiologia médica, virologia médica, genética, saúde pública, 
análise química, processo de produção química e gestão de 
produtos químicos, assegurando a exactidão e a validade dos 
resultados, com o objectivo de apoiar o diagnóstico, monitorizar o 
tratamento e realizar o rastreio.

4. Conteúdo funcional

Ao técnico superior de saúde de 2.ª classe são atribuídas, no-
meadamente, as seguintes funções:

(1) Orientar e coordenar a execução do trabalho efectuado por 
outros profissionais da área da saúde que lhe forem afectos;

(2) Contribuir para o diagnóstico, tratamento e reabilitação 
dos doentes, por forma a facilitar a sua recuperação e melhorar 
a qualidade da saúde pública;

(3) Avaliar os doentes no decurso do respectivo processo de 
tratamento;
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（四）以合適的技術及方法確保治療程序的執行，並促進病

人在其康復過程中的知情參與；

（五）提供對促進病人及居民福祉及生活素質屬必要的醫

療服務。

5. 薪俸、工作條件及福利

第一職階二等高級衛生技術員之薪俸點為第6/2010號法律

《藥劑師及高級衛生技術員職程制度》附件表二所載的460點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及高級衛生技術

員職程制度的一般及特別標準。

6. 投考條件

所有符合以下條件者均可報考：

6.1 澳門特別行政區永久性居民；

6.2 具備現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）項至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

6.3 根據第6/2010號法律《藥劑師及高級衛生技術員職程制

度》第十二條規定，具備進入二等高級衛生技術員職程所要求的

化驗範疇學士學位學歷；

7. 投考辦法

投考人須填妥經第250/2011號行政長官批示核准的投考報

名表（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下載），並附同下

列文件，於指定期限（自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登

之日緊接的第一個工作日起計二十日內）及辦公時間內（週一至

週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週

五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時三十分）以親送

方式遞交至衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院）：

7.1 與公職無聯繫的投考人應遞交：

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件（遞交時需出示正本核

對）；

c）經投考人簽署的履歷（所遞交之履歷需經投考人簽署，否

則視為沒有遞交）；及

(4) Assegurar a aplicação, através de técnicas e métodos 
apropriados, do programa de tratamento, promovendo a parti-
cipação esclarecida dos doentes no processo de reabilitação;

(5) Prestar os cuidados de saúde necessários à promoção do 
bem-estar e qualidade de vida dos doentes e da população.

5. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, é re-
munerado pelo índice 460, da tabela de vencimentos constante 
do mapa 2, do anexo à Lei n.º 6/2010 (Regime das carreiras de 
farmacêutico e de técnico superior de saúde).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos 
critérios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da carreira de técnico superior de saúde.

6. Condições de candidatura

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

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

6.2. 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 ETAPM;

6.3 Habilitados com licenciatura na área laboratorial quando 
se trate de ingresso na carreira de técnico superior de saúde de 
2.ª classe, referido no artigo 12.º da Lei n.º 6/2010 (Regime das 
carreiras de farmacêutico e de técnico superior de saúde).

7. Forma de admissão

A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação da 
«Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (adquirida na Imprensa 
Oficial, ou descarregada na página electrónica daquela entidade 
ou dos Serviços de Saúde), devendo a mesma ser entregue, 
pessoalmente, dentro do prazo indicado (vinte dias a contar do 
primeiro dia útil imediato ao da publicação deste aviso no Bo-
letim Oficial da RAEM) e no horário de expediente (segunda 
a quinta-feira das 9,00 horas às 13,00 e das 14,30 horas às 17,45 
horas e sexta-feira das 9,00 horas às 13,00 e das 14,30 horas às 
17,30 horas), devidamente preenchida, na Secção de Expediente 
Geral dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde 
de S. Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

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

a) Cópia do documento de identificação válido (ao entregar 
pessoalmente, é necessário exibir o original para autenticação);

b) Documentos comprovativos das habilitações académicas 
exigidas no presente aviso (ao entregar pessoalmente, é neces-
sário exibir o original para autenticação);

c) Nota curricular, assinada pelo candidato (é necessário 
que a nota curricular seja assinada pelo próprio candidato, sob 
pena de se considerar como falta de entrega da mesma); 
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d）相關工作經驗及培訓課程的證明文件副本（如有請遞

交，以作履歷分析之用）。

7.2 與公職有聯繫的投考人應遞交：

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件（遞交時需出示正本核

對）；

c）經投考人簽署的履歷（所遞交之履歷需經投考人簽署，否

則視為沒有遞交）；

d）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明投考人曾

擔任之職務、現時所屬職程及職級、與公職的聯繫性質、在現處

職級及公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評

核；及

e）相關工作經驗及培訓課程的證明文件副本（如有請遞交，

以作履歷分析之用）。

與公職有聯繫的投考人，如上述a），b）及d）項所指文件已

存於投考人個人檔案內，可豁免遞交，但須在報名表上明確聲

明。

8. 錄取進入實習的甄選方法

a）知識考試（將以閉卷形式及為時三小時的筆試進行），具

淘汰性質；

b）專業面試；

c）履歷分析。

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

缺席或放棄任何一項考試者即被除名。

9.甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任特定職務所須具備的一般知

識或專門知識的水平。

專業面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析——透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、

工作經驗、工作成果及職業補充培訓，以審核其擔任相關職務的

能力。

d) Cópias dos documentos comprovativos de experiência 
profissional e dos cursos de formação de área similar (caso 
aplicável, para uso de análise curricular).

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

a) Cópia do documento de identificação válido (ao entregar 
pessoalmente, é necessário exibir o original para autenticação);

b) Documentos comprovativos das habilitações académicas 
exigidas no presente aviso (ao entregar pessoalmente, é neces-
sário exibir o original para autenticação);

c) Nota curricular, assinada pelo candidato (é necessário 
que a nota curricular seja assinada pelo próprio candidato, sob 
pena de se considerar como falta de entrega da mesma);

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

e) Cópias dos documentos comprovativos de experiência 
profissional e dos cursos de formação de área similar (caso 
aplicável, para uso de análise curricular).

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) 
e d), desde que os mesmos se encontrem já arquivados nos res-
pectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser declarado 
expressamente tal facto na apresentação da candidatura.

8. Métodos de selecção para admissão ao estágio

a) Prova de conhecimentos (revestirá a forma de prova es-
crita, sem consulta, com a duração de três horas), de carácter 
eliminatório;

b) Entrevista profissional;

c) Análise curricular.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de de-
terminada função.

Entrevista profissional — determinar e avaliar elementos de 
natureza profissional relacionados com a qualificação e a expe-
riência profissionais dos candidatos face ao perfil das exigên-
cias da função; e

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.
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10. 最後成績

10.1 最後成績以0分至100分表示。最後成績是在各種甄選

方法中得分的加權算術平均數。

a）知識考試（具淘汰性質）=50%；

b）專業面試=30%；

c）履歷分析=20%。

10.2 在淘汰試或最後成績中得分低於50分，均作被淘汰

論。

10.3 如投考人得分相同，則按照第23/2011號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條規定訂出排名的優

先次序。

11. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試。

專業知識：

一. 實驗室認可體系及質量管理；

二. 實驗室安全管理；

三. 檢驗技術；

三.一 醫務化驗（臨床生化學、微生物學、免疫學、分子生物

學、臨床毒物學、血液和血清學）；

三.二 公共衛生及藥品化驗（傳染病、食品化學檢驗及藥物

化學檢驗）。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）查

閱其他參考書籍或資料。

12. 名單公佈

筆試的地點、日期及時間將載於確定名單的公告內。

13. 進入實習

通過各甄選方法取得合格的投考人，按得分由高至低排列名

次，並按照最後成績的順序錄取排名前十四名合格投考人進行

實習。

14. 實習制度

實習按照二零一一年十月二十七日第19/SS/2011號衛生局局

長批示之《高級衛生技術員職程入職實習規章》進行。

14.1 期間

實習為期一年。

10. Classificação final

10.1 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. 

a) Prova de conhecimentos (de carácter eliminatório): 50%;

b) Entrevista profissional: 30%;

c) Análise curricular: 20%.

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

10.3 Em caso de igualdade classificativa, são aplicados os 
critérios de preferência sucessiva previstos no artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos).

11. Programa das provas

A prova inclui o seguinte conteúdo:

Prova de conhecimento — prova escrita.

Conhecimentos específicos:

1. Sistema de acreditação laboratorial e gestão da qualidade;

2. Gestão da segurança laboratorial; e

3. Técnicas de análise laboratorial.

3.1 Análise laboratorial de assuntos médicos (Bioquímica 
clínica, Microbiologia, Imunologia, Biologia Molecular, Toxi-
cologia Clínica, Hematologia e sorologia).

3.2 Saúde pública e exames laboratoriais de medicamentos 
(doenças transmissíveis, teste de química dos alimentos e teste 
de química dos medicamentos).

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

12. Publicação de listas

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

13. Admissão ao estágio

Os candidatos aprovados em todos os métodos de selecção 
acima referidos, são ordenados em lista classificativa final por 
ordem decrescente segundo os valores obtidos, sendo os pri-
meiros catorze classificados, admitidos ao estágio.

14. Regime de estágio

O estágio é efectuado em conformidade com o Regulamento 
do Estágio para Ingresso na Carreira de Técnico Superior de 
Saúde, aprovado pelo Despacho do director dos Serviços de 
Saúde n.º 19/SS/2011, de 27 de Outubro de 2011.

14.1 Duração

O estágio tem a duração de um ano.
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14.2 是次實習主要目的是讓實習人員將所獲得的知識應用

到實踐中，以便在實際工作環境中，學習瞭解擬要擔任第一職階

二等高級衛生技術員的職務以及與每一工作崗位相關的具體特

性。

14.3 進行實習的制度及薪俸

實習人員按照下列其中一種制度進行實習：

a）如不屬公務員，應按散位合同制度進行實習，而報酬為進

入職程中第一職等第一職階的薪俸點減20點，即440點；

b）如屬公務員，應按定期委任制度進行實習，如實習人員的

原薪俸高於上項所指報酬，則維持收取原薪俸。

14.4 實習大綱及評核

實習大綱、評核制度、最後評核、其他條件和運作規則等載

於由衛生局局長二零一一年十月二十七日第19/SS/2011號批示

核准、作為該批示附件之《高級衛生技術員職程入職實習規章》

內，並由衛生局局長二零一二年十月二十四日第12/SS/2012號批

示核准、作為該批示附件之《高級衛生技術員職程（化驗範疇）

實習人員培訓計劃》更新補充。投考人可登入衛生局網頁（http：

//www.ssm.gov.mo）查閱有關規章。

14.5 有關實習成績自實習成績名單公佈之日起計兩年內有

效。

15. 實習人員排名

實習結束後，實習人員按成績高低排列於成績名單內，該名

單須由行政長官批示認可及公佈於《澳門特別行政區公報》。可

根據為入職開考的最後成績名單而定的規則，針對成績名單提

出上訴。

16. 合格實習人員的任用

16.1 合格實習人員的任用按照成績名單次序為之，排名首8

名的合格實習人員將以編制外合同制度聘用為衛生局第一職階

二等高級衛生技術員（化驗職務範疇）。

16.2 未獲任用的實習人員將因應情況被解除散位合同或終

止定期委任。

17. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：公共衛生化驗所主任 葉炳基

正選委員：捐血中心主任 許萍

 首席高級衛生技術員 李衍照

14.2 O estágio tem por principal objectivo de proporcionar 
a aplicação à prática dos conhecimentos adquiridos e a apren-
dizagem em contexto real de trabalho das funções a desempe-
nhar como técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, e 
das especificidades concretas inerentes ao posto de trabalho a 
ocupar.

14.3 Regime de frequência da formação específica e vencimento

A frequência do estágio faz-se num dos seguintes regimes:

a) Em regime de contrato de assalariamento, tratando-se de 
não funcionários, sendo remunerados pelos índices previstos 
para o 1.º escalão das respectivas categorias de ingresso, dimi-
nuído de 20 pontos da tabela indiciária, vence pelo índice 440; 

b) Em regime de comissão de serviço, tratando-se de funcio-
nários, mantendo o vencimento de origem se este for superior 
ao previsto na alínea anterior.

14.4 Programa do estágio e avaliação

O programa do estágio, sistema de avaliação, classificação final, 
as demais condições e regras de funcionamento do estágio encon-
tram-se definidas no Despacho do director dos Serviços de Saúde 
n.º 19/SS/2011, de 27 de Outubro de 2011, que aprovou em anexo 
o «Regulamento de estágio para ingresso na carreira de técnico 
superior de saúde», actualizado pelo Despacho n.º 12/SS/2012, de 
24 de Outubro de 2012, que aprovou, em anexo o «Programa 
de formação para estagiários de técnico superior de saúde, 
área laboratorial». Os candidatos podem aceder aos referidos 
regulamentos através da consulta na página electrónica dos 
Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.mo). 

14.5. O estágio mantém-se válido durante dois anos, a contar 
da data da publicação da lista classificativa do estágio.

15. Ordenação de estagiários

Concluído o estágio, os estagiários são ordenados em lista 
classificativa homologada por despacho do Chefe do Executivo 
e publicada no Boletim Oficial da RAEM. Há lugar a recurso 
da lista classificativa, nos termos estabelecidos para a lista de 
classificação final no concurso de ingresso na carreira.

16. Provimento de estagiários aprovados

16.1. O provimento dos estagiários aprovados efectua-se de 
acordo com a ordem estabelecida na lista classificativa, os pri-
meiros oito estagiários aprovados serão providos, em regime 
de contrato além do quadro, na categoria de técnico superior 
de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, área funcional laboratorial, 
dos Serviços de Saúde.

16.2. Aos estagiários que não forem providos será caducado 
o contrato de assalariamento ou terminada a comissão de ser-
viço, consoante os casos.

17. Júri

O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente: Ip Peng Kei, director do Laboratório de Saúde 
Pública.

Vogais efectivos: Hui Ping, director do Centro de Transfu-
sões de Sangue; e

Lee Hin Chio, técnico superior de saúde principal.
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候補委員：首席高級衛生技術員 李之珩

 二等高級衛生技術員 黃靜儀

18. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

18.1 上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張

貼，並上載於衛生局網頁（http：//www.ssm.gov.mo）。上述名單

的張貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

18.2 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

19. 適用法例

本開考由第6/2010號法律《藥劑師及高級衛生技術員職程

制度》、第14/2009號法律《公務人員職程制度》、第23/2011號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》及第12/2012號行

政法規《高級衛生技術員職程職務範疇的從業方式》規範。

二零一四年七月一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $11,718.00）

教 育 暨 青 年 局

公 告

教育暨青年局為填補以下空缺，經於二零一四年六月十八日

第二十五期《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，現根據第23/2011號行政法

規第十八條第三款的規定，臨時名單張貼在約翰四世大馬路7-9

號一樓以供查閱：

編制外合同高級技術員人員組別第一職階一等高級技術員

三缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單即

視作確定名單。

二零一四年七月四日於教育暨青年局

代局長 老柏生（副局長）

（是項刊登費用為 $989.00）

Vogais suplentes: Lei Chi Hang, técnico superior de saúde 
principal; e

Wong Cheng I, técnico superior de saúde de 2.ª classe.

18. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e clas-
sificativas 

18.1 As referidas listas serão afixadas na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde e disponível na página elec-
trónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo). Os locais de 
afixação e da consulta da referida lista serão também publica-
dos no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

18.2 A lista classificativa final, depois de homologada, tor-
nar-se-á pública no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

19. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes nas 
Leis n.º 6/2010 (Regime das carreiras de farmacêutico e de 
técnico superior de saúde) e n.º 14/2009 (Regime das Carreiras 
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos) e nos Regulamentos 
Administrativos n.os 23/2011 (Recrutamento, selecção, e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), e 12/2012 (Formas de exercício das áreas funcionais 
da carreira de técnico superior de saúde).

Serviços de Saúde, 1 de Julho de 2014.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 11 718,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada e pode ser consultada, 
na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, a lista provisória 
dos candidatos admitidos ao concurso comum, de acesso, do-
cumental, condicionado, para o preenchimento dos seguintes 
lugares da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 18 de Ju-
nho de 2014, nos termos do artigo 18.º, n.º 3, do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011:

Três lugares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, do 
grupo de pessoal técnico superior de contrato além do quadro.    

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

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 4 de 
Julho de 2014.

O Director dos Serviços, substituto, Lou Pak Sang, subdirector.

(Custo desta publicação $ 989,00)



N.º 28 — 9-7-2014 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11019

文 化 局

公 告

文化局為填補下列職位空缺，通過考核方式進行普通對外

入職開考，經於二零一四年五月二十一日第二十一期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登開考通告。現根據第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規

定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門塔石廣場文化局大樓文

化局總部及上載於文化局網頁（http://w w w.icm.gov.mo），以

供查閱：

以編制外合同制度填補技術員職程第一職階二等技術員

二十六缺：社區教育範疇五缺、傳播及巿場推廣範疇四缺、公共

行政管理範疇七缺、英文範疇三缺及資訊範疇七缺；

 以散位合同制度填補重型車輛司機職程第一職階重型車輛

司機六缺。

二零一四年七月三日於文化局

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $1,155.00）

體 育 發 展 局

公  告

按照刊登於二零一四年五月十四日第二十期《澳門特別行政

區公報》第二組內的通告，本局以考核方式進行普通對外入職開

考，以填補下列空缺：

編制外合同制度技術員職程第一職階二等技術員（資訊範

疇）兩缺； 

編制外合同制度技術員職程第一職階二等技術員（機電工程

範疇）一缺；

編制外合同制度技術員職程第一職階二等技術員（土木工程

範疇）一缺。

根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，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。

INSTITUTO CULTURAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontram afixadas, para efeitos de 
consulta, na sede do Instituto Cultural, sita na Praça do Tap 
Seac, Edifício do Instituto Cultural, Macau, bem como publi-
cadas na página electrónica do Instituto Cultural (http://www.
icm.gov.mo), as listas provisórias dos candidatos aos concursos 
comuns, de ingresso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento dos seguintes lugares do Instituto Cultural, 
cujos avisos de abertura foram publicados no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 21, II Série, 
de 21 de Maio de 2014:

Vinte e seis lugares de técnico de 2.a classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico, em regime de contrato além do quadro: 
área de educação comunitária (5 lugares), comunicação e 
marketing (4 lugares), gestão e administração pública (7 lugares), 
língua inglesa (3 lugares) e informática (7 lugares);

Seis lugares de motorista de pesados, 1.º escalão, da carreira 
de motorista de pesados, em regime de contrato de assalaria-
mento.

Instituto Cultural, aos 3 de Julho de 2014.

 O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncios

Avisam-se os candidatos aos concursos comuns, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento dos 
seguintes lugares do Instituto do Desporto, abertos por avisos 
publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 20, II Série, de 14 de Maio de 2014:

Dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, área de informática, em regime de contrato além do 
quadro;

Um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, área de engenharia electromecânica, em regime de 
contrato além do quadro; e

Um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, área de engenharia civil, em regime de contrato além 
do quadro. 

As listas provisórias encontram-se afixadas, para consulta, 
na Divisão Administrativa e Financeira do Instituto do Des-
porto, sita na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, Edifício 
Complementar do Fórum, bloco 1, 4.º andar, Macau, e publi-
cadas no sítio da internet deste Instituto, ao abrigo do n.º 3 do 
artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.
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根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，現將填

補體育發展局下列編制外合同人員空缺，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二零一四年五月二十八日

第二十二期《澳門特別行政區公報》第二組內：

第一職階一等技術員一缺；

第一職階首席技術輔導員一缺；

第一職階一等技術輔導員兩缺。

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。

二零一四年七月四日於體育發展局

代局長 潘永權

（是項刊登費用為 $1,977.00）

高 等 教 育 輔 助 辦 公 室

公 告

為填補高等教育輔助辦公室編制外合同人員以下空缺，經

於二零一四年六月十八日第二十五期《澳門特別行政區公報》第

二組刊登以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考的公告，

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，投考人臨時名單張貼在羅理基

博士大馬路614A-640號龍成大廈7樓高等教育輔助辦公室內，

並上載到本辦網頁（http://www.gaes.gov.mo）以供查閱。

第一職階首席技術員一缺；

第一職階一等技術員一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單即

視作確定名單。

二零一四年七月二日於高等教育輔助辦公室

主任 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $1,194.00）

Faz-se público que se encontram afixadas, 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 Des-
porto (ID), sita na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, 
Edifício Complementar do Fórum, bloco 1, 4.º andar, Macau, 
e publicadas no sítio da internet deste Instituto, as listas provi-
sórias dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, docu-
mentais, condicionados aos trabalhadores contratados além do 
quadro do ID, para o preenchimento dos seguintes lugares do 
Instituto, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 22, II Série, de 28 de Maio de 2014:

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

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

Dois lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão.

As listas provisórias acima referidas são consideradas defi-
nitivas, ao abrigo do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regula-
mento administrativo.

Instituto do Desporto, aos 4 de Julho de 2014.

O Presidente do Instituto, substituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 977,00)

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Anúncio

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos), se encontra afixada, no Gabinete 
de Apoio ao Ensino Superior, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues n.os 614A-640, Edifício Long Cheng, 7.º andar, e dis-
ponibilizada no website deste Gabinete (http://www.gaes.gov.
mo), a lista provisória dos candidatos aos concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores em 
regime de contrato além do quadro do Gabinete de Apoio ao 
Ensino Superior, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II 
Série, de 18 de Junho de 2014, tendo em vista o preenchimento 
dos seguintes lugares:

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão;

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

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

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 2 de Julho de 
2014.

O Coordenador do Gabinete, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)
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UNIVERSIDADE DE MACAU

Avisos

A 23 de Fevereiro de 2012, o director da Faculdade de Di
reito da Universidade de Macau alterou o seu nome de “莫世建” 
para “莫世健”. Assim, rectificase, desde aquela data, a delega
ção de competências publicada no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 52, II Série, de 28 de 
Dezembro de 2011, bem como as subdelegações de competên
cias publicadas no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 4, II Série, de 26 de Janeiro de 2012, nas 
quais, onde se lê “莫世建” deve lerse “莫世健”.

Universidade de Macau, aos 20 de Junho de 2014.

O Reitor da Universidade de Macau, Zhao, Wei.

A 23 de Fevereiro de 2012, o director da Faculdade de Direi
to da Universidade de Macau alterou o seu nome de “莫世建” 
para “莫世健”. Assim, rectificase, desde aquela data, a delega
ção de competências publicada no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 52, II Série, de 28 de 
Dezembro de 2011, bem como as subdelegações de competên
cias publicadas no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 4, II Série, de 26 de Janeiro de 2012, nas 
quais, onde se lê “莫世建” deve lerse “莫世健”.

Universidade de Macau, aos 25 de Junho de 2014.

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Ma
cau.

O Reitor, Zhao, Wei.

O ViceReitor, Rui Paulo da Silva Martins.

O ViceReitor, Lai Iat Long.

O ViceReitor, Haydn Hai-dung Chen.

O ViceReitor, substituto, Fan Xitao.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad
ministrativo e do n.º 4 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso 
da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Ad
ministrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, no dia 29 de 
Agosto de 2012, o director do Gabinete de Desenvolvimento 
do Complexo Universitário da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe da Secção para o Planeamento e Exe
cução de Obras, Chan Kit Shing, ou no seu substituto, os pode
res 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;

澳 門 大 學

通 告

自二零一二年二月二十三日起，澳門大學法學院院長之中文

名字由“莫世建”更改為“莫世健”，自該日起就以“莫世建”的

提述，均視“莫世健”的提述。並更正澳門大學校長刊登於二零

一一年十二月二十八日第五十二期第二組《澳門特別行政區公

報》內有關授予澳門大學法學院院長職權之授權及澳門大學法

學院院長刊登於二零一二年一月二十六日第四期第二組《澳門特

別行政區公報》內有關之轉授權。

二零一四年六月二十日於澳門大學

校長 趙偉

自二零一二年二月二十三日起，澳門大學法學院院長之中文

名字由“莫世建”更改為“莫世健”，自該日起就以“莫世建”的

提述，均視“莫世健”的提述。並更正澳門大學校長刊登於二零

一一年十二月二十八日第五十二期第二組《澳門特別行政區公

報》內有關授予澳門大學法學院院長職權之授權及澳門大學法

學院院長刊登於二零一二年一月二十六日第四期第二組《澳門特

別行政區公報》內有關之轉授權。

二零一四年六月二十五日於澳門大學

澳門大學財務管理委員會：　

校長：趙偉

副校長：Rui Paulo da Silva Martins

副校長：黎日隆

副校長：程海東

代副校長：范息濤

（是項刊登費用為 $1,566.00）

澳門大學校園發展總監根據《行政程序法典》第三十八條

及刊登於二零一二年八月二十九日《澳門特別行政區公報》第

三十五期第二組之澳門大學通告內有關澳門大學校長核准之授

權的第四款作出本決定：

一、轉授予工程規劃及執行處處長陳傑成或其代任人作出下

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；
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（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、由二零一二年八月三十日起至本通告在《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。

二零一四年六月十八日於澳門大學

澳門大學校園發展總監 宋傑堯

澳門大學校園發展總監根據《行政程序法典》第三十八條

及刊登於二零一二年八月二十九日《澳門特別行政區公報》第

三十五期第二組之澳門大學通告內有關澳門大學財務管理委員

會核准之授權的第四款作出本決定：

一、轉授予工程規劃及執行處處長陳傑成或其代任人作出下

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、由二零一二年八月三十日起至本通告在《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。

二零一四年六月十八日於澳門大學

澳門大學校園發展總監 宋傑堯

澳門大學人文學院代院長根據《行政程序法典》第三十八

條及刊登於二零一三年十一月十三日《澳門特別行政區公報》第

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 competentes.

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 30 de 
Agosto de 2012 e a data da publicação do presente aviso no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 18 de Junho de 2014.

Director do Gabinete de Desenvolvimento do Complexo 
Universitário da Universidade de Macau, Song Kit Io.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad
ministrativo e do n.º 4 da delegação de poderes aprovada pela 
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, 
que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 35, II Série, no dia 29 de Agosto de 2012, o director do 
Gabinete de Desenvolvimento do Complexo Universitário da 
Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe da Secção para o Planeamento e 
Execução das Obras, Chan Kit Shing, 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.

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 30 de 
Agosto de 2012 e a data da publicação do presente aviso no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 18 de Junho de 2014.

Director do Gabinete de Desenvolvimento do Complexo 
Universitário da Universidade de Macau, Song Kit Io.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da 
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四十六期第二組之澳門大學通告內有關澳門大學校長核准之授

權的第三款作出本決定：

一、轉授予人文學院副院長徐杰或其代任人、副院長

Andrew Jackson Moody或其代任人、中文系主任朱壽桐或其代

任人、葡文系主任Maria Fernanda Gil Pinheiro da Costa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）根據法律要求，核准發出其管轄部門的學生個人檔案

的證明書，但有關學術成績及學籍資料除外；

（三）代表澳門大學簽署其管轄部門的學生所提交的學習

及居留用途的留澳申請書及擔保書；

（四）簽署執行有權限實體決定所需之公函及文件。

二、轉授予人文學院秘書陳瑞玲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）簽署執行有權限實體決定所需之公函及文件。

三、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

四、由二零一三年九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。

二零一四年六月二十七日於澳門大學

人文學院代院長 Martin Mathew Montgomery

澳門大學人文學院代院長根據《行政程序法典》第三十八

條及刊登於二零一三年十一月十三日《澳門特別行政區公報》第

Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Admi
nistrativa Especial de Macau n.º 46, II Série, no dia 13 de No
vembro de 2013, o director, substituto, da Faculdade de Letras 
da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar nos subdirectores da Faculdade de Letras, 
Andrew Jackson Moody e Xu Jie, no chefe do Departamento 
de Chinês, Zhu Shoutong, na chefe do Departamento de Por
tuguês, Maria Fernanda Gil Pinheiro da Costa, ou nos seus 
substitutos, os poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a jus
tificação das faltas ao serviço dos trabalhadores afectos às uni
dades que dirigem, de acordo com as disposições legais;

2) De acordo com as disposições legais, aprovar a passagem 
de certidões relativas aos processos individuais dos estudantes 
das respectivas unidades que dirigem, com excepção das infor
mações respeitantes aos resultados académicos e aos estatutos 
individuais dos estudantes;

3) Assinar, em representação da Universidade de Macau, os 
pedidos de permanência na RAEM para fins de estudo e de 
fixação de residência, bem como os respectivos termos de fian
ça, apresentados pelos estudantes das respectivas unidades que 
dirigem;

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

2. Subdelegar na secretária da Faculdade de Letras, Chan 
Lopes Monteiro Soi Leng, 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) Assinar correspondência oficial e documentos necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen
tes.

3. As presentes subdelegações de poderes são feitas sem pre
juízo dos poderes de superintendência e avocação do delegante 
ou subdelegante.

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

Universidade de Macau, aos 27 de Junho de 2014.

Director, substituto, da Faculdade de Letras, Martin Mathew 
Montgomery.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso 
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四十六期第二組之澳門大學通告內有關澳門大學校長核准之授

權的第三款作出本決定：

一、轉授予人文學院英文系主任John Blair Corbett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）根據法律要求，核准發出其管轄部門的學生個人檔案

的證明書，但有關學術成績及學籍資料除外；

（三）代表澳門大學簽署其管轄部門的學生所提交的學習

及居留用途的留澳申請書及擔保書；

（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、由二零一四年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。

二零一四年六月二十七日於澳門大學

人文學院代院長 Martin Mathew Montgomery

澳門大學人文學院代院長根據《行政程序法典》第三十八條

及刊登於二零一四年二月二十六日《澳門特別行政區公報》第九

期第二組澳門大學通告內有關澳門大學財務管理委員會核准之

授權的第三款作出本決定：

一、轉授予人文學院副院長徐杰或其代任人、副院長

Andrew Jackson Moody或其代任人、中文系主任朱壽桐或其代

任人、葡文系主任Maria Fernanda Gil Pinheiro da Costa或其

代任人、人文學院秘書陳瑞玲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）；

da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Ad
ministrativa Especial de Macau n.º 46, II Série, no dia 13 de 
Novembro de 2013, o director, substituto, da Faculdade de 
Letras da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe do Departamento de Inglês, John 
Blair Corbett, ou no seu substituto, os poderes para a prática 
dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a jus
tificação das faltas ao serviço dos trabalhadores afectos às uni
dades que dirigem, de acordo com as disposições legais;

2) De acordo com as disposições legais, aprovar a passagem 
de certidões relativas aos processos individuais dos estudantes 
das respectivas unidades que dirigem, com excepção das infor
mações respeitantes aos resultados académicos e aos estatutos 
individuais dos estudantes;

3) Assinar, em representação da Universidade de Macau, os 
pedidos de permanência na RAEM para fins de estudo e de 
fixação de residência, bem como os respectivos termos de fian
ça, apresentados pelos estudantes das respectivas unidades que 
dirigem;

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

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

4. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelega
dos no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 1 de 
Fevereiro de 2014 e a data da publicação do presente aviso no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 27 de Junho de 2014.

Director, substituto, da Faculdade de Letras, Martin Mathew 
Montgomery.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela 
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, 
que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9,  
II Série, no dia 26 de Fevereiro de 2014, o director, substituto, 
da Faculdade de Letras da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar nos subdirectores da Faculdade de Letras, An
drew Jackson Moody e Xu Jie, no chefe do Departamento de 
Chinês, Zhu Shoutong, na chefe do Departamento de Portu
guês, Maria Fernanda Gil Pinheiro da Costa e na secretária da 
Faculdade de Letras, Chan Lopes Monteiro Soi Leng, ou nos 
seus substitutos, 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);
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（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、由二零一三年九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。

二零一四年六月二十七日於澳門大學

人文學院代院長　Martin Mathew Montgomery

 

澳門大學人文學院代院長根據《行政程序法典》第三十八條

及刊登於二零一四年二月二十六日《澳門特別行政區公報》第九

期第二組澳門大學通告內有關澳門大學財務管理委員會核准之

授權的第三款作出本決定：

一、轉授予人文學院英文系主任John Blair Corbett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。

二零一四年六月二十七日於澳門大學

人文學院代院長　Martin Mathew Montgomery

澳門大學滿珍紀念書院院長根據《行政程序法典》第三十八

條及刊登於二零一三年十一月十三日《澳門特別行政區公報》第

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.

2. As presentes subdelegações de poderes são feitas sem pre
juízo dos poderes de superintendência e avocação do delegante 
ou subdelegante.

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

Universidade de Macau, aos 27 de Junho de 2014.

Director, substituto, da Faculdade de Letras, Martin Mathew 
Montgomery.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela 
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, que 
foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, 
no dia 26 de Fevereiro de 2014, o director, substituto, da Facul
dade de Letras da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe do Departamento de Inglês, John 
Blair Corbett, 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.

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 pelos subdelega
dos no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 1 de 
Fevereiro de 2014 e a data da publicação do presente aviso no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 27 de Junho de 2014.

Director, substituto, da Faculdade de Letras, Martin Mathew 
Montgomery.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso 
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四十六期第二組澳門大學通告內有關澳門大學校長核准之授權

的第三款作出本決定：

一、轉授予滿珍紀念書院副院長兼輔導主任蔡啟恩或其代

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）根據法律要求，核准發出其管轄部門的學生個人檔案

的證明書，但有關學術成績及學籍資料除外；

（三）代表澳門大學簽署其管轄部門的學生所提交的學習

及居留用途的留澳申請書及擔保書；

（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、由二零一三年十月四日起至本通告在《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。

二零一四年七月一日於澳門大學

滿珍紀念書院院長 Kevin Thompson

澳門大學滿珍紀念書院院長根據《行政程序法典》第三十八

條及刊登於二零一四年六月四日《澳門特別行政區公報》第

二十三期第二組澳門大學通告內有關澳門大學財務管理委員會

核准之授權的第三款作出本決定：

一、轉授予滿珍紀念書院副院長兼輔導主任蔡啟恩或其代

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；

da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Ad
ministrativa Especial de Macau n.º 46, II Série, no dia 13 
de Novembro de 2013, o director do Colégio Memorial Moon 
Chun da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no subdirector do colégio residencial e chefe 
dos estudantes do Colégio Memorial Moon Chun, Choi Kai 
Yan, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos seguin
tes actos:

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a jus
tificação das faltas ao serviço dos trabalhadores afectos às uni
dades que dirigem, de acordo com as disposições legais;

2) De acordo com as disposições legais, aprovar a passagem 
de certidões relativas aos processos individuais dos estudantes 
das respectivas unidades que dirigem, com excepção das infor
mações respeitantes aos resultados académicos e aos estatutos 
individuais dos estudantes;

3) Assinar, em representação da Universidade de Macau, os 
pedidos de permanência na RAEM para fins de estudo e de 
fixação de residência, bem como os respectivos termos de fian
ça, apresentados pelos estudantes das respectivas unidades que 
dirigem;

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 ou 
subdelegante.

3. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelega
do no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 4 de 
Outubro de 2013 e a data da publicação do presente aviso no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, 1 de Julho de 2014.

O Director do Colégio Memorial Moon Chun, Kevin Thomp-
son.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento 
Administrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada 
pela Comissão de Gestão Financeira da Universidade de 
Macau, que foi publicada no aviso da Universidade de Ma
cau no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 23, II Série, no dia 4 de Junho de 2014, o di
rector do Colégio da Memorial Moon Chun da Universida
de de Macau decidiu:

1. Subdelegar no subdirector do colégio residencial e chefe 
dos estudantes do Colégio Memorial Moon Chun, Choi Kai 
Yan, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos seguin
tes 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;
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（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、由二零一三年十月四日起至本通告在《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。

二零一四年七月一日於澳門大學

滿珍紀念書院院長 Kevin Thompson

（是項刊登費用為 $11,992.00）

旅 遊 學 院

公 告

旅遊學院為填補以下空缺，經於二零一四年六月四日第

二十三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登公告，以審查文件

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：

編制外合同人員空缺：

第一職階特級技術員一缺；

第一職階一等技術輔導員一缺。

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。

二零一四年七月四日於旅遊學院

副院長 甄美娟

（是項刊登費用為 $1,126.00）

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，茲公佈經二零一四年六月十一日

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 subdelega
do no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 4 de 
Outubro de 2013 e a data da publicação do presente aviso no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, 1 de Julho de 2014.

O Director do Colégio Memorial Moon Chun, Kevin Thomp-
son.

(Custo desta publicação $ 11 992,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA

Anúncio

Informase 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, no quadro de 
anúncio do Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro deste 
Instituto, sito na Colina de MongHá, 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 pu
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 23, II Série, de 4 de Junho de 2014:

Lugares dos trabalhadores contratados além do quadro:

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

— Um lugar de adjuntotécnico de 1.ª classe, 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 4 de Julho de 2014.

A VicePresidente do Instituto, Ian Mei Kun.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Anúncios

Tornase 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
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第二十四期《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

職階首席高級技術員四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。

二零一四年六月三十日於土地工務運輸局

局長 賈利安

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，茲公佈經二零一四年六月十一日

第二十四期《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

職階首席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。

二零一四年六月三十日於土地工務運輸局

局長 賈利安

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，茲公佈經二零一四年六月十一日

第二十四期《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

職階一等行政技術助理員六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。

tes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, a lista provisória dos can
didatos ao concurso comum, de acesso, documental, condicio
nado, para o preenchimento de quatro vagas de técnico superior 
principal, 1.º escalão, do pessoal contratado além do quadro da 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 
(DSSOPT), aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 
11 de Junho de 2014, 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.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor
tes, aos 30 de Junho de 2014.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

Tornase 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 Trans
portes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, condi
cionado, para o preenchimento de uma vaga de adjuntotécnico 
principal, 1.º escalão, do pessoal contratado além do quadro da 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 
(DSSOPT), aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 11 
de Junho de 2014, 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.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor
tes, aos 30 de Junho de 2014.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

Tornase 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 dos can
didatos ao concurso comum, de acesso, documental, condicio
nado, para o preenchimento de seis vagas de assistente técnico 
administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, do pessoal contratado 
além do quadro da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Pú
blicas e Transportes (DSSOPT), aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma
cau n.º 24, II Série, de 11 de Junho de 2014, nos termos do dis
posto 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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二零一四年六月三十日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $2,786.00）

茲特公告，有關公佈於二零一四年六月二十五日第二十六期

《澳門特別行政區公報》第二組的「交通事務局中華廣場三樓裝

修工程」公開招標，招標實體已按照招標方案第二條的規定作出

解答，及因應需要，作出補充說明，並將其等附於招標案卷內。

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十七樓公共建築廳

查閱。

二零一四年七月一日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $852.00）

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

公 告

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以審

查文件方式進行限制性普通晉級開考，有關開考只為地圖繪製

暨地籍局工作人員而設，以填補地圖繪製暨地籍局編制外合同

人員的以下空缺：

第一職階首席技術員一缺；

第一職階首席技術輔導員一缺。

此外，上述開考的通告已張貼於馬交石炮台馬路三十二至

三十六號澳門電力公司大樓六字樓地圖繪製暨地籍局行政暨財

政處，並於本局網頁及行政公職局網頁內公佈，而報考申請應自

本公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天

內遞交。

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor
tes, aos 30 de Junho de 2014.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 2 786,00)

Fazse saber que em relação ao concurso público para a exe
cução da «Obra de Remodelação das Instalações do DSAT no 
3.º andar do Edifício China Plaza», publicado no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Sé
rie, de 25 de Junho de 2014, foram prestados esclarecimentos, 
nos termos do artigo 2.º do programa do concurso, e foi feita 
aclaração complementar conforme necessidades, pela entidade 
que realiza o concurso e juntos ao processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontramse disponíveis para consulta durante o horário 
de expediente no Departamento de Edificações Públicas da 
DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 17.º andar, 
Macau.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor
tes, 1 de Julho de 2014.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 852,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA

E CADASTRO

Anúncio

Fazse público que se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados, apenas para os traba
lhadores da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, 
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 forma
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú
blicos), para  o preenchimento dos seguintes lugares do pessoal 
contratado além do quadro da Direcção dos Serviços de Carto
grafia e Cadastro:

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão; e

Um lugar de adjuntotécnico principal, 1.º escalão.

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos 
concursos se encontram afixados na Divisão Administrativa e 
Financeira da DSCC, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 3236, 
Edifício CEM, 6.º andar, e publicados nos websites da DSCC 
e dos SAFP, e que o prazo para a apresentação de candidatu
ras 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.
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二零一四年六月二十六日於地圖繪製暨地籍局

代局長 雅永健

（是項刊登費用為 $1,390.00）

郵 政 局

公 告

為填補郵政局個人勞動合同行政技術助理員職程第一職階

一等行政技術助理員一缺，經二零一四年六月十八日第二十五期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的方式

進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，准考

人臨時名單已張貼於澳門議事亭前地郵政總部大樓二樓，並於

本局網頁內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一四年七月三日於郵政局

代局長 梁祝艷（副局長）

（是項刊登費用為 $1,155.00）

地 球 物 理 暨 氣 象 局

通 告

按照二零一四年六月二十五日運輸工務司司長的批示，以及

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，地球物理暨

氣象局通過考核方式進行內部入職開考，以填補人員編制內技

術員職程第一職階二等技術員（氣象範疇）兩缺。

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 26 de 
Junho de 2014.

O Director dos Serviços, substituto, Vicente Luís Gracias.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Anúncio

Tornase público que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamen
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalha
dores dos serviços públicos», se encontra afixada, no 2.º andar 
do edifíciosede da Direcção dos Serviços de Correios, sito no 
Largo do Senado, em Macau, e publicada na página electró
nica da Direcção dos Serviços de Correios, a lista provisória 
do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de um lugar de assistente 
técnico administrativo de 1.ª classe, l.º escalão, da carreira de 
assistente técnico administrativo, em regime de contrato indi
vidual de trabalho da Direcção dos Serviços de Correios, cujo 
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, 
de 18 de Junho de 2014.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, 
nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma legal.

Direcção dos Serviços de Correios, aos 3 de Julho de 2014.

A Directora dos Serviços, substituta, Rosa Leong, subdirec
tora.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Aviso

Fazse público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 25 de Junho de 2014, 
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 
realiza o concurso de ingresso interno, de prestação de provas, 
para o preenchimento de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 
1.º escalão, área de meteorologia, da carreira de técnico do 
quadro de pessoal da Direcção dos Serviços Meteorológicos e 
Geofísicos:
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1. 方式、期限及有效期

本內部入職開考以考核方式進行。報考申請表應自本通告公

佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接第一個工作日起計二十天

內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈日起計。

2. 報考條件

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）具備《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）具備氣象範疇之高等專科課程學歷。

3. 投考方式、地點及報名時應備妥資料及文件

3.1 投考人須填寫由第250/2011號行政長官批示核准的《投

考報名表》，並於指定期限內的辦公時間親臨氹仔大潭山天文台

斜路之地球物理暨氣象局行政暨財政部報考。

3.2 應遞交的文件：

a）有效身份證明文件副本（須出示正本作核對之用）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核對

之用）；

c）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交有關部門發出的

個人資料紀錄，其內載明曾擔任的職務、現所屬職程和職級、與

公職聯繫的性質、在現職級和在公職的年資，以及為開考而遞交

的有關的工作表現評核等；

d）經投考人簽署之詳細履歷，其內須詳列學歷、職業培訓及

工作經驗，以及附同相關證明文件；

e）如投考人具備專業資格證明文件、工作經驗或語言知識，

應提交證明文件的副本（須出示正本作鑑證之用），以用作履歷

分析。

1. Tipo, prazo e validade

Tratase de concurso de ingresso interno, de prestação de 
provas, com vinte dias de prazo para a apresentação de candi
daturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

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

2. Condições de candidatura

Podem candidatarse todos os indivíduos que reúnam as se
guintes condições:

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

b) Reúnam os requisitos gerais para o desempenho de funções 
públicas estipulados nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º do 
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau;

c) Estejam habilitados com curso superior da área de meteoro
logia.

3. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas 
e os elementos e documentos que devem acompanhar

3.1 A admissão ao concurso fazse mediante o preenchimento 
do impresso «Ficha de inscrição em concurso», aprovado pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, o qual deve ser 
entregue pessoalmente durante as horas normais de expediente 
até ao termo do prazo fixado, no Núcleo Administrativo e Fi
nanceiro da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, 
sito na Rampa do Observatório, Taipa Grande, Taipa.

3.2 Devem entregar as seguintes documentações:

a) Cópia do documento de identificação válido (apresentação 
do original para confirmação);

b) Cópia do documento comprovativo da habilitação académica 
exigida no presente aviso (apresentação do original para con
firmação);

c) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico, emitido pelo respectivo 
serviço, donde constem, designadamente os cargos anterior
mente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natureza 
do vínculo, a antiguidade na categoria e na função pública e 
a avaliação do desempenho relevante para a apresentação ao 
concurso;

d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
donde constem, detalhadamente, habilitação académica, for
mação profissional e experiência profissional, devendo anexar 
os documentos comprovativos mencionados;

e) Caso os candidatos possuírem documentos comprovativos 
de formação profissional complementar, experiência profissional 
ou conhecimentos linguísticos, devem entregar as cópias para 
efeito de análise curricular (apresentação do original para con
firmação).
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如報名表格上明確聲明上述a）、b）及c）項之文件已存入個

人檔案內，則免除遞交該文件。

4. 職務內容的一般特徵：

須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定計

劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用的職

務。

5. 職務內容

研究、改編或採用技術方法和程序制定研究工作、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，

以備上級就有關氣象範疇的政策和管理制訂措施作出決定。

6. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律《公務人

員職程制度》附件一表二薪俸索引表所載的350點，並享有公職

法律制度規定的權利及福利。

7. 甄選方法

7.1. 甄選是採用以下之甄選方法：

a）知識考試：3小時筆試，淘汰制；

b）專業面試；

c）履歷分析。

7.2. 甄選方法的目的：

a）知識考試──評估投考人擔任職務所須具備的一般知識

或專門知識的水平；

b）專業面試──根據職務要求的特點，確定並評估投考人

在工作資歷及工作經驗方面的專業條件；

c）履歷分析──透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表

現評核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其

擔任某一職務的能力。

8. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績及最後成績均以0分至100分

表示；在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

知識考試之及格投考人將獲通知參加專業面試。

Apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) 
e c) é dispensada mediante declaração expressa na ficha de 
candidatura que estes se encontram arquivados no respectivo 
processo individual.

4. Caracterização genérica do conteúdo funcional

Funções de estudo e aplicação de métodos e processos de na
tureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enquadradas 
em planificação estabelecida, requerendo uma especialização 
e conhecimentos profissionais adquiridos através de um curso 
superior.

5. Conteúdo funcional

Técnico, área de meteorologia — Estuda, adapta ou aplica 
métodos e processos técnicocientíficos, elaborando estudos, 
concebendo e desenvolvendo projectos, emitindo pareceres e 
participando em reuniões e grupos de trabalho de carácter de
partamental e interdepartamental, tendo em vista preparar a 
tomada de decisão superior sobre medidas de política e gestão 
na área de meteorologia.

6. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de meteorologia, 
vence pelo índice 350 da tabela indiciária de vencimentos 
constante do mapa 2, do anexo I da Lei n.º 14/2009 e as demais 
regalias definidas no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Métodos de selecção

7.1 A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos 
de selecção a seguir discriminados:

a) Prova de conhecimentos com a duração de três horas, de 
carácter eliminatório;

b) Entrevista profissional;

c) Análise curricular.

7.2 Objectivos dos métodos de selecção:

a) Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da função;

b) Entrevista profissional — 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;

c) Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha
bilitação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

8. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
e na classificação final são classificados de 0 a 100. Conside
ramse excluídos os candidatos que na prova de conhecimentos 
ou na classificação final obtenham classificação inferior a 50 
valores.

Os candidatos aprovados na prova de conhecimentos serão 
convocados para a realização da fase de entrevista profissional.
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9. 最後成績

將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平均分，即為

最後成績，方法如下：

知識考試=50%；

專業面試=30%；

履歷分析=20%。

10. 優先條件

如得分相同，投考人的排序按第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所規定的優先條件為

之。

11. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

a）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

b）第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

c）經第62/98/M號法令修改的第87/89/M號法令核准的《澳

門公共行政工作人員通則》；

d）第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

e）第64/94/M號法令《地球物理暨氣象局之組織法》；

f）第9/98/M號法令《核准澳門國際機場航空氣象中心規

章》；

g）高等課程之天氣學、動力氣象學、氣候學、大氣污染學、

天氣分析與預報、遙測及天氣預報等。

12. 公佈名單

臨時名單及確定名單將張貼於氹仔大潭山天文台斜路地

球物理暨氣象局的佈告欄內，並上載到地球物理暨氣象局網頁

http://www.smg.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》。

13. 適用法例

本開考由第14 / 2 0 0 9號法律《公務人員職程制度》及第

9. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados da seguinte 
forma:

Prova de conhecimentos: 50%;

Entrevista profissional: 30%;

Análise curricular: 20%.

10. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previstas 
no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).

11. Programa

Programa das provas abrangese os seguintes:

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

b) DecretoLei n.º 57/99/M — Código do Procedimento Ad
ministrativo de Macau;

c) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM), aprovado pelo DecretoLei n.º 87/89/M, de 
21 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo DecretoLei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro;

d) Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos;

e) DecretoLei n.º 64/94/M — Lei Orgânica da Direcção dos 
Serviços Meteorológicos e Geofísicos;

f) Regulamentação do Centro Meteorológico para a Aero
náutica do Aeroporto Internacional de Macau, aprovado pelo 
DecretoLei n.º 9/98/M;

g) Meteorologia sinóptica, dinâmica atmosférica, climatologia, 
poluição de ar em meteorologia, análise e previsão do tempo, 
assim como aplicação de detecção remota e estima meteorológica 
etc., do nível do ensino superior.

12. Publicação das listas

As listas provisória e definitiva do concurso são afixadas no 
quadro de anúncio da Direcção dos Serviços Meteorológicos e 
Geofísicos, sito na Rampa do Observatório, s/n, Taipa Grande, 
Taipa, bem como disponibilizadas na página electrónica da 
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, em http://
www.smg.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial da 
RAEM, os locais em que as mesmas se encontram afixadas e 
podem ser consultadas.

A lista classificativa final é publicada no Boletim Oficial da 
RAEM, após homologação.

13. Legislação aplicável

O presente concurso regese pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 



11034 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 28 期 —— 2014 年 7 月 9 日

23/2011號《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》行政法規所規

範。

14. 注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》規定進行處理。

15. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：副局長 梁嘉靜

正選委員：氣象監察中心主任 梁永權

 顧問氣象高級技術員 徐敏貞

候補委員：顧問氣象高級技術員 唐天毅

 顧問氣象高級技術員 林建恆

二零一四年六月三十日於地球物理暨氣象局

局長 馮瑞權

（是項刊登費用為 $8,191.00）

房 屋 局

公 告

公佈取得經濟房屋的限制性申請的申請人臨時名單

根據第347/2013號行政長官批示第三款的規定，現公佈二零

一四年六月四日至二零一四年六月十八日開展取得兩個三房一廳

（T3）經濟房屋獨立單位的限制性申請的申請人臨時名單張貼

的地點及時間，已提出申請人士須注意以下事項：

一、申請人臨時名單於二零一四年七月九日至二零一四年七

月二十三日張貼於澳門青洲沙梨頭北巷102號，於辦公時間內以

供查閱。

二、可於辦公時間內往下列地點查閱上述名單的副本：

• 房屋局（位於澳門青洲沙梨頭北巷102號）；

• 政府綜合服務大樓（位於澳門黑沙環新街52號）。

públicos) e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Re
crutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).

14. Observações

Os dados que os candidatos apresentem servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados das candidaturas serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

15. Composição do júri

O júri é composto por:

Presidente: Leong Ka Cheng, subdirectora.

Vogais efectivos: Leong Weng Kun, chefe do Centro de Vi
gilância Meteorológica; e

Choi Man Cheng, meteorologista assessor.

Vogais suplentes: Tong Tin Ngai, meteorologista assessor; e

Lam Kin Hang, meteorologista assessor.

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 30 
de Junho de 2014. 

O Director dos Serviços, Fong Soi Kun.

(Custo desta publicação $ 8 191,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Anúncios

Publicação da lista provisória dos candidatos do 

concurso restrito para aquisição de habitação económica

Nos termos do n.º 3 do Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 347/2013, fazse saber que se encontra o lugar e a data da 
afixação da lista provisória dos candidatos do concurso res
trito para aquisição de duas fracções autónomas de habitação 
económica da tipologia T3, que decorreu entre 4 de Junho a 
18 de Junho de 2014, ficando os candidatos de observar os se
guintes assuntos:

1. A lista provisória dos candidatos será afixada, desde o dia 
9 de Julho até 23 de Julho de 2014, durante as horas de expe
diente, no Instituto de Habitação, adiante designado por IH, 
sito na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha Verde, Macau.

2. As cópias da lista acima mencionada estarão disponíveis 
para consulta, durante as horas de expediente, nos seguintes 
locais:

— IH (sito na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha Verde, 
Macau);

— Centro de Serviços da RAEM (sito na Rua Nova da Areia 
Preta, n.º 52, Macau). 
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三、亦可透過致電房屋局熱線2835 6288或瀏覽房屋局網頁

www.ihm.gov.mo查閱上述臨時名單。

四、根據第347/2013號行政長官批示第四款的規定，自本公

告公佈之日起計15日內，即於二零一四年七月九日至二零一四年

七月二十三日，可向房屋局局長就有關臨時名單提出聲明異議。

五、如有查詢，可於辦公時間內前往房屋局（位於澳門青洲

沙梨頭北巷102號），或致電2859 4875。

二零一四年七月二日於房屋局

代局長 郭惠嫻

（是項刊登費用為 $1,771.00）

（招聘編號：02/IH/2014）

為填補房屋局人員編制內技術員職程第一職階二等技術員

（機電範疇）二缺，經二零一四年四月二日第十四期《澳門特別

行政區公報》第二組內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定公佈，投考人確定名單已張

貼在青洲沙梨頭北巷一百零二號房屋局地下接待處之告示欄，

並上載到房屋局網頁內www.ihm.gov.mo。

二零一四年七月三日於房屋局

代局長 郭惠嫻

（是項刊登費用為 $881.00）

電 信 管 理 局

公 告

二零一四年六月十一日第二十四期《澳門特別行政區公報》

第二組刊登了以審查文件及有限制的方式進行為填補電信管理

局以編制外合同所任用人員的下列空缺的普通晉級開考公告。

現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》第十八條第三款的規定公佈，准考人臨時名單已張貼於澳門

3. A lista provisória acima mencionada também pode ser 
consultada por ligar para o n.º de telefone 2835 6288 (linha 
aberta do IH) ou aceder à página electrónica do IH: www.ihm.
gov.mo. 

4. Podem ser interpostas reclamações da respectiva lista 
provisória, dirigidas ao presidente do IH, no prazo de 15 dias 
a contar da data da publicação do presente anúncio, ou seja, a 
partir do dia 9 de Julho até ao dia 23 de Julho de 2014, nos ter
mos do n.º 4 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 347/2013.

5. Para mais informações, poderão dirigirse ao IH (sito na 
Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha Verde, Macau) nas ho
ras de expediente, ou ligar para o n.º de telefone 2859 4875.

Instituto de Habitação, aos 2 de Julho de 2014.

A Presidente do Instituto, substituta, Kuoc Vai Han.

(Custo desta publicação $ 1 771,00)

(N.º de recrutamento: 02/IH/2014)

Tornase público que, nos termos definidos 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, no quadro de 
anúncio da recepção do Instituto de Habitação (IH), sita na 
Travessa Norte do Patane, n.º 102, r/c, Ilha Verde, e publicada 
na página electrónica do IH (www.ihm.gov.mo), a lista defini
tiva dos candidatos ao 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 elec
tromecânica, da carreira de técnico, do quadro de pessoal do 
IH, cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, de 2 
de Abril de 2014.

Instituto de Habitação, aos 3 de Julho de 2014.

A Presidente do Instituto, substituta, Kuoc Vai Han.

(Custo desta publicação $ 881,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE

TELECOMUNICAÇÕES

Anúncio

Tornase público que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamen
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado
res dos serviços públicos), se encontram afixadas na Direcção 
dos Serviços de Regulação de Telecomunicações (DSRT), sita 
na Avenida do Infante D. Henrique, n.os 4353A, The Macau 
Square, 22.º andar, Macau, e publicadas na página electrónica 
da DSRT, as listas provisórias dos candidatos aos concursos 
comuns, de acesso, documentais e condicionados, para o pre
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殷皇子大馬路43號53號A澳門廣場二十二樓電信管理局，並於

本局網頁內公佈：

一、技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員一缺；

二、高級技術員職程第一職階首席高級技術員三缺；

三、高級技術員職程第一職階顧問高級技術員一缺。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一四年七月三日於電信管理局

代局長 許志樑

（是項刊登費用為 $1,429.00）

通 告

招聘編號：001/DTGRT/DSRT/2014

按照運輸工務司司長於二零一四年六月二十五日之批示，以

及根據第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，電信管理

局通過考核方式進行普通對外入職開考，以編制外合同制度填

補技術員職程第一職階二等技術員（電信範疇）三缺。

1. 開考類別、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》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 報考條件

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） 根據現行《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；

enchimento dos seguintes lugares, em regime de contrato além 
do quadro do pessoal da DSRT, cujo anúncio dos avisos de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis
trativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 11 de Junho de 
2014:

1. Um lugar de adjuntotécnico principal, 1.º escalão, da car
reira de adjuntotécnico;

2. Três lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior;

3. Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da car
reira de técnico superior.

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

Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
aos 3 de Julho de 2014.

O Director dos Serviços, substituto, Hoi Chi Leong.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Aviso

Recrutamento n.º 001/DTGRT/DSRT/2014

Fazse público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 25 de Junho de 2014, 
e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carrei
ras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e forma
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú
blicos), se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de três lugares 
de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área 
de telecomunicações, em regime de contrato além do quadro 
da Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações:

1. Tipo, prazo e validade

Tratase 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 é válido por um ano, a contar da data 
da publicação da lista classificativa final.

2. Condições de candidatura

Podem candidatarse todos os indivíduos que satisfaçam as 
seguintes condições:

a) Sejam residentes permanentes 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;



N.º 28 — 9-7-2014 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11037

c） 具備電信、電子工程或資訊科技高等專科課程學歷。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 報考者須填寫第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》，在辦公時間內（週一至週四，上午九時至下午一時，下午

二時三十分至五時四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二

時三十分至五時三十分）親臨遞交到澳門殷皇子大馬路43號53

號A澳門廣場22樓電信管理局行政財政處。

3.2 應遞交的文件：

a） 有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

c） 經投考人簽署之履歷；

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；

e）如投考人擁有專業培訓證明文件，應提交有關文件的副本

（須出示正本作核對），以作履歷分析用途；

f）由所任職的僱主實體發出的相關工作經驗證明文件副本

（倘有，須出示正本作核對）或投考人以名譽承諾作出的證明具

備所述工作經驗的聲明；

g）與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有

a）、b）及d）項所指的文件，可豁免遞交，但須於報考時明確聲

明。

4. 職務內容

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電信範疇的管理作出較高的

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

二內所載的350點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

c) Estejam habilitados com curso superior de telecomunica
ções, engenharia electrónica ou tecnologia da informação. 

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

3.1 Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição em 
concurso» aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 250/2011 e entregála pessoalmente durante as horas 
normais de expediente (de segunda a quintafeira: 09,0013,00 
horas, 14,3017,45 horas; à sextafeira: 09,0013,00 horas, 
14,3017,30 horas), na Divisão Administrativa e Financeira da 
Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
sita na Avenida do Infante D. Henrique, n.os 4353A, The Ma
cau Square, 22.º andar, em Macau.

3.2 Documentos a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido (deve ser 
apresentado o original para conferência);

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (deve ser apresentado o 
original para conferência);

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato;

d) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelos Serviços 
a que pertencem, do qual constem, designadamente os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública, bem como a avaliação do desempenho relevante para 
apresentação a concurso;

e) Caso os candidatos detenham documentos comprovativos 
de formação profissional, devem entregar cópia dos documen
tos comprovativos (é necessária a apresentação do original 
para autenticação), para efeitos de análise curricular;

f) Cópia dos documentos comprovativos da respectiva ex
periência profissional (caso possua, deve ser apresentado o 
original para conferência), emitidos pela entidade patronal ou 
declaração feita, sob compromisso de honra, pelo próprio can
didato, em que refira que possui a referida experiência profis
sional;

g) Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alí
neas a), b) e d) caso os mesmos já se encontrem arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo no entanto declarar 
expressamente tal facto na apresentação da candidatura.

4. Conteúdo funcional

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnicocientí
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 telecomunicações. 

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 
da tabela indiciária, constante do Mapa 2 do Anexo I da Lei 
n.º 14/2009 e goza dos direitos e regalias previstos no Regime 
Jurídico da Função Pública.



11038 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 28 期 —— 2014 年 7 月 9 日

6. 任用方式

以編制外合同方式聘用，之前需經三個月的散位合同作為試

用期。

7. 甄選方法

7.1 甄選採用以下評分方法及比例計算：

a）知識考試——50%；

b）專業面試——40%；

c）履歷分析——10%。

7.2 上述a）及b）項的甄選方法均屬淘汰性質。

知識考試以筆試形式進行，時間為三小時。知識考試得分低

於百分之五十者，將被淘汰且不能進入第b）項甄選。

專業面試得分低於百分之五十者，將被淘汰且不能進入第

c）項甄選。

除上述甄選方法c）項外，投考人若缺席或放棄任一考核，亦

被淘汰。

最後成績以0分至100分表示。最後成績是在各種甄選方法

中得分的加權算術平均數。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分的投考人，均作被淘汰論。

如得分相同，投考人的排序按第2 3/ 2 011號行政法規第

二十六條所規定的優先條件為之。

8. 甄選方法的目的

知識考試：評估投考人擔任某一職務所須具備的一般知識

或專門知識的水平；

專業面試：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：透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、工

作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任某一職務的能

力。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

a）法例知識

6. Forma de provimento

O provimento é em regime de contrato além do quadro, pre
cedido de um período experimental de três meses em regime 
de contrato de assalariamento.

7. Método de selecção

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

a) Prova de conhecimentos — 50%;

b) Entrevista profissional — 40%; 

c) Análise curricular — 10%.

7.2 Os métodos referidos nas alíneas a) e b) do ponto ante
rior têm carácter eliminatório.

A prova de conhecimentos revestese de forma escrita e tem 
a duração de três horas. Consideramse excluídos os candida
tos que obtenham classificação inferior a 50 pontos percentuais 
sem direito a ser admitidos ao método de selecção constante na 
alínea b).

Não serão admitidos ao método de selecção constante na alí
nea c), e consideramse excluídos, os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 pontos percentuais na entrevista pro
fissional.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é automa
ticamente excluído, salvo o disposto na alínea c) do ponto ante
rior.

A classificação final é valorizada de 0 a 100 e resulta da mé
dia aritmética ponderada das classificações obtidas nos méto
dos de selecção e consideramse excluídos os candidatos que 
nas provas eliminatórias ou na classificação final obtenham 
classificação inferior a 50 valores.

Em caso de igualdade classificativa, os candidatos serão or
denados de acordo com as condições de preferência previstas 
no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

8. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimen
tos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de determi
nada função;

Entrevista profissional — determinar e avaliar elementos de 
natureza profissional relacionados com a qualificação e a expe
riência profissionais dos candidatos face ao perfil das exigên
cias da função;

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

9. Programa das provas

O programa das provas abrangerá as seguintes matérias:

a) Conhecimentos de legislação
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——《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

——第5/20 06號行政法規——《電信管理局的組織及運

作》；

——第18/83/M號法令 ——《無線電通訊的基本法例》；

——第14/2001號法律——《電信綱要法》；

——第7/2002號行政法規——《經營地面流動公共電信網

絡及提供公用地面流動電信服務》；

——第15/2002號行政法規——《電信碼號資源的管理及分

配》；

——第24/2002號行政法規——《提供互聯網服務》；

——第41 / 2 0 0 4號行政法規——《公共電信網絡互連制

度》；

——第41/2011號行政法規——《設置及經營固定公共電信

網絡制度》；

——第57/99/M號法令——《行政程序法典》；

——經第62/98/M號法令修改的第87/89/M號法令核准的

《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律——《公務人員職程制度》。

b）專門知識

——電信及資訊科技的相關知識。

c）電信市場的認識

d）公文寫作

知識考試（筆試）時，投考人可查閱上述法例，但不得查閱

任何參考書籍或其他資料及不得使用電子設備。

知識考試的地點、日期及時間將於公佈確定名單時通知。

10. 公佈名單

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門殷皇子大馬

路43號53號A澳門廣場22樓電信管理局行政財政處，並上載到

電信管理局網頁（http://www.dsrt.gov.mo）。

11. 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。

— Lei Básica da RAEM da República Popular da China;

— Regulamento Administrativo n.º 5/2006 — Organização 
e Funcionamento da Direcção dos Serviços de Regulação de 
Telecomunicações;

— DecretoLei n.º 18/83/M — Diploma fundamental das 
radiocomunicações;

— Lei n.º 14/2001 — Lei de Bases das Telecomunicações;

— Regulamento Administrativo n.º 7/2002 — Operação de 
redes públicas de telecomunicações e prestação de serviços de 
telecomunicações de uso público móveis terrestres;

— Regulamento Administrativo n.º 15/2002 — Gestão e atri
buição de recursos de numeração de telecomunicações;

— Regulamento Administrativo n.º 24/2002 — Prestação de 
serviços Internet;

— Regulamento Administrativo n.º 41/2004 — Regime de 
interligação de redes públicas de telecomunicações;

— Regulamento Administrativo n.º 41/2011 — Regime de 
instalação e operação de redes públicas de telecomunicações 
fixas;

— DecretoLei n.º 57/99/M — Código do Procedimento Ad
ministrativo;

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, aprovado pelo DecretoLei n.º 87/89/M, com a nova 
redacção dada pelo DecretoLei n.º 62/98/M;

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos.

b) Conhecimentos específicos

— Conhecimentos de telecomunicações e tecnologia da in
formação relacionadas.

c) Conhecimentos de mercado de telecomunicações

d) Redacção de documentos oficiais

Durante a prova de conhecimentos (prova escrita), os can
didatos podem consultar os diplomas legais mencionados, não 
podendo, contudo, consultar quaisquer livros de referência ou 
outras informações, nem usar qualquer aparelho electrónico.

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

10. Publicação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Servi
ços de Regulação de Telecomunicações, sita na Avenida do In
fante D. Henrique, n.os 4353A, The Macau Square, 22.º andar, 
em Macau, bem como disponibilizadas no website da mesma 
Direcção (http://www.dsrt.gov.mo).

11. Legislação aplicável

O presente concurso regese pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.
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12. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處理。

13. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：廳長 梁燊堯

正選委員：顧問高級技術員 張德佳

   一等高級技術員 黎翠姿 

候補委員：一等高級技術員 謝雯

   首席高級技術員 麥健華

二零一四年七月二日於電信管理局

代局長 許志樑

（是項刊登費用為 $8,560.00）

環 境 保 護 局

名 單

環境保護局以編制外合同制度填補技術員職程第一職階二

等技術員（法律範疇）兩缺，經於二零一三年九月四日第三十六期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入

職開考通告。現公佈最後成績名單如下：

合格准考人：

名次   姓名 最後成績

1.º 吳惠芳 ................................................................. 73.51

2.º 歐艷冰 ................................................................. 66.96

3.º 王洋玲 ................................................................. 66.93

4.º 黃紫光 ................................................................. 64.85

5.º 張嘉敏 ................................................................. 61.86

6.º 吳敏玲 ................................................................. 60.54

7.º 張慧敏 ................................................................. 60.30

8.º 高麗芬 ................................................................. 59.96

9.º 程春曉 ................................................................. 59.72

10.º 關美娟 ................................................................. 50.09

11.º 梁以婷 ................................................................. 58.61

12.º 李昭韻 ................................................................. 57.39

13.º 陳瑞文 ................................................................. 55.97

12. Observações

Os dados que os candidatos apresentem servirão apenas para 
efeitos do presente recrutamento desta Direcção dos Serviços. 
Todos os dados da candidatura serão tratados de acordo com 
as normas da Lei n.º 8/2005 – Lei da Protecção de Dados Pes
soais.

13. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Leong San Io Francisco, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Cheong Tak Kai, técnico superior assessor; e

Lai Chui Chi, técnica superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Tse Man, técnica superior de 1.ª classe; e

Mak Kin Wa, técnico superior principal.

Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
aos 2 de Julho de 2014.

O Director dos Serviços, substituto, Hoi Chi Leong.

(Custo desta publicação $ 8 560,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de duas vagas de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, área jurídica, em regime de contrato além do quadro 
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 36, II Série, de 4 de Setembro de 2013:

Candidatos aprovados:

Lugar       Nome Pontuação
 final

  1.º Ng Wai Fong .......................................................... 73,51

  2.º Ao Im Peng ........................................................... 66,96

  3.º Wong Ieong Leng  ................................................ 66,93

  4.º Wong Chi Kuong  ................................................. 64,85

  5.º Cheong Ka Man  .................................................. 61,86

  6.º Ng Man Leng ........................................................ 60,54

  7.º Cheong Wai Man  ................................................. 60,30

  8.º Kou Lai Fan  ......................................................... 59,96

  9.º Cheng Chon Hio ................................................... 59,72

10.º Kuan Mei Kun ...................................................... 50,09

11.º Leong I Teng ......................................................... 58,61

12.º Lei Chio Wan ........................................................ 57,39

13.º Chan Soi Man ....................................................... 55,97
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名次   姓名 最後成績

14.º 梁念慈 ................................................................. 54.90

15.º 胡紀昕 ................................................................. 54.03

16.º 吳梅端 ................................................................. 53.01

17.º 陳詠龍 ................................................................. 52.60

18.º 鄧偉聰 ................................................................. 52.32

備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試而被除名之投考人：五十一名； 

——因缺席專業面試而被除名之投考人：四名。 

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於五十分被淘汰之投考人：四十八

名；

——因最後成績得分低於五十分被淘汰之投考人：三名。

c）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十八條第二款的規定，投考人可自本名單在《澳門

特別行政區公報》公佈之日起計十個工作天內，就本成績名單向

運輸工務司司長提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一四年六月二十五日的批示確認）

二零一四年六月十二日於環境保護局

典試委員會：

主席：環境保護局局長 張紹基

正選委員：地圖繪製暨地籍局顧問高級技術員 區志卿

候補委員：環境保護局一等高級技術員 梁麗芬

（是項刊登費用為 $3,129.00）

公 告

茲通知根據第14/20 09號法律《公務人員職程制度》、第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》及第

Lugar       Nome Pontuação
 final

14.º Leong Nim Chi  .................................................... 54,90

15.º Wu Kei Ian ............................................................ 54,03

16.º Ng Mui Tun ........................................................... 53,01

17.º Chan Veno ............................................................. 52,60

18.º Tang Wai Chong ................................................... 52,32

Observações:

a) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Admi
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos):

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 51 
candidatos; e

— Excluídos por terem faltado à entrevista profissional: 4 
candidatos.

b) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Admi
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos):

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 va
lores na prova de conhecimentos: 48 candidatos; e

— Excluído por ter obtido classificação final inferior a 50 va
lores: 3 candidatos.

c) Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Admi
nistrativo 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 classifi
cativa para o Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
no prazo de dez dias úteis, contados da data da publicação da 
presente lista no Boletim Oficial da Região Administrativa Es
pecial de Macau.

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

Transportes e Obras Públicas, de 25 de Junho de 2014).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 12 de 
Junho de 2014.

O Júri:

Presidente: Cheong Sio Kei, director da Direcção dos Servi
ços de Protecção Ambiental.

Vogal efectiva: Ao Chi Heng, técnica superior assessora da 
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro.

Vogal suplente: Leong Lai Fan, técnica superior de 1.ª classe 
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental.

(Custo desta publicação $ 3 129,00)

Anúncios

Fazse público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
duas vagas de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira 
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231/2011號行政長官批示之規定，現通過審查文件及限制性的

方式，為環境保護局以編制外合同任用的人員進行高級技術員

職程第一職階顧問高級技術員兩缺的普通晉級開考。

上述開考之通告已張貼於澳門宋玉生廣場393至437號皇朝

廣場十樓環境保護局內，並於本局網頁及行政公職局網頁內公

佈。投考報名表應自本公告刊登於《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。

二零一四年七月三日於環境保護局

代局長 韋海揚

（是項刊登費用為 $1,126.00）

環境保護局通過以審查文件方式，為編制外合同任用的人員

進行高級技術員職程第一職階一等高級技術員十一缺的限制性

普通晉級開考的公告已於二零一四年六月十一日第二十四期《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宋玉生廣場393至437號“皇朝廣場”

十樓環境保護局內，並於本局網頁內公佈。

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。

二零一四年七月三日於環境保護局

代局長 韋海揚

（是項刊登費用為 $989.00）

燃 料 安 全 委 員 會

公 告

按照運輸工務司司長於二零一四年六月三十日作出的批示，

以及根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

de técnico superior, do pessoal contratado além do quadro da 
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, nos termos de
finidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalha
dores dos serviços públicos), no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 231/2011. 

 Mais se informa que o aviso de abertura do referido concur
so se encontra afixado na Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental, sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 393 a 
437, Edifício «Dynasty Plaza», 10.º andar, Macau, e nas páginas 
electrónicas da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental 
e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
com o prazo de dez dias para a apresentação de candidaturas, a 
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presen
te anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe
cial de Macau.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 3 de Ju
lho de 2014.

O Director dos Serviços, substituto, Vai Hoi Ieong.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

Fazse público que, nos termos do 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), encontrase afixada na Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental, sita na Alameda Dr. Carlos 
D’Assumpção, n.os 393 a 437, Edifício «Dynasty Plaza», 10.º 
andar, Macau, e publicada na página electrónica da DSPA, a 
lista provisória do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de onze 
vagas de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior dos trabalhadores contratados além do quadro 
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, cujo anúncio 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi
nistrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 11 de Junho de 
2014. 

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

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 3 de Julho 
de 2014.

O Director dos Serviços, substituto, Vai Hoi Ieong.

(Custo desta publicação $ 989,00)

COMISSÃO DE SEGURANÇA DOS COMBUSTÍVEIS

Anúncio

Fazse público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo 
Senhor Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
de 30 de Junho de 2014, se acham abertos os concursos co
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培訓》、第14/2009號法律《公務人員職程制度》及現行《澳門公

共行政工作人員通則》之規定，現通過審查文件、有限制的方

式，為燃料安全委員會進行普通晉級開考，以填補燃料安全委員

會下列空缺﹕

編制外合同人員﹕

1）高級技術員職程第一職階首席高級技術員壹缺；

2）技術員職程第一職階首席技術員兩缺。

個人勞動合同人員﹕

技術稽查職程第一職階首席技術稽查壹缺。

上述之開考通告已張貼在南灣大馬路730804號中華廣場

七樓A、B座燃料安全委員會。報考申請應自本公告於《澳門特別

行政區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一四年七月二日於燃料安全委員會

主席 鄺錦成

（是項刊登費用為 $1,634.00）

能 源 業 發 展 辦 公 室

名 單

根據八月二十六日第54/GM/97號批示，關於給予私人和私

人機構財政資助的有關規定，能源業發展辦公室現公佈於二零

一四年第二季的資助名單：

muns, de acesso, documentais, condicionados, nos termos dos 
Regulamentos Administrativos n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos» e n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos» e nos termos definidos no 
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Ma
cau (ETAPM), vigente, para o preenchimento dos seguintes 
lugares da Comissão de Segurança dos Combustíveis:

Para o pessoal em regime de contrato além do quadro:

1. Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, da car
reira de técnico superior; e

2. Dois lugares de técnico principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico. 

Para o pessoal em regime de contrato individual de trabalho:

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

O aviso de abertura do referido concurso encontrase afixa
do na Comissão de Segurança dos Combustíveis, sita na Aveni
da da Praia Grande, n.os 730804, Edif. China Plaza, 7.º andar, 
A e B, e o prazo para a apresentacão de candidaturas é de dez 
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administra
tiva Especial de Macau. 

Comissão de Segurança dos Combustíveis, aos 2 de Julho de 
2014. 

O Presidente da Comissão, Kong Kam Seng.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DO SECTOR ENERGÉTICO

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos
to, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e 
a instituições particulares, vem o Gabinete para o Desenvolvi
mento do Sector Energético publicar a lista do apoio financeiro 
concedido no 2.º trimestre do ano de 2014:

受資助實體

Entidade beneficiária

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montante 

atribuído

目的

Finalidade

聖羅撒英文中學

Colégio de Santa Rosa de Lima — Secção Inglesa

29/01/2014 $ 9,000.00 資助「地球一小時——不插電音樂會」。

Apoio à «Hora do Planeta» — 

Concerto «Unplugged».
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二零一四年七月二日於能源業發展辦公室

主任 山禮度

（是項刊登費用為 $1,155.00）

運 輸 基 建 辦 公 室

公 告

運輸基建辦公室為填補以下空缺，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》規定，以審查文件及有限制方式，為運輸基

建辦公室之編制外合同任用的人員進行普通晉級開考，有關開

考通告正張貼在澳門羅保博士街13號國際銀行大廈26樓運輸基

建辦公室，並於本辦公室網頁及行政公職局網頁內公佈。而遞交

報考申請表之期限為十日，自本公告在《澳門特別行政區公報》

公佈之日緊接的第一個工作日起計算。

一、高級技術員組別之第一職階顧問高級技術員一缺；

二、高級技術員組別之第一職階首席高級技術員一缺；

三、高級技術員組別之第一職階一等高級技術員一缺；

四、技術員組別之第一職階首席技術員一缺。

二零一四年七月一日於運輸基建辦公室

辦公室主任 李鎮東

（是項刊登費用為 $1,390.00）

“媽閣交通樞紐建造工程”

公開招標競投

1. 招標實體：運輸基建辦公室。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：媽閣西灣湖景大馬路鄰近巴士總站之區域。

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

O Coordenador do Gabinete, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS

DE TRANSPORTES

Anúncios

Informase que se encontram afixados, no Gabinete para 
as Infraestruturas de Transportes (GIT), sito na Rua do Dr. 
Pedro José Lobo, Edif. Banco Luso Internacional, n.os 13, 26.º 
andar, Macau, e publicados na página electrónica do presente Ga
binete e da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, os avisos referentes à abertura dos concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores con
tratados além do quadro do GIT, nos termos definidos na Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser
viços 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 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, para o 
preenchimento dos seguintes lugares do GIT:

1. Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, do grupo 
de pessoal técnico superior;

2. Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, do grupo 
de pessoal técnico superior;

3. Um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, do 
grupo de pessoal técnico superior;

4. Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, do grupo de 
pessoal técnico.

Gabinete para as Infraestruturas de Transportes, 1 de Julho 
de 2014.

O Coordenador do Gabinete, Lei Chan Tong.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

Concurso público para «empreitada de construção 

do centro modal de transportes da Barra»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Gabinete para as 
Infraestruturas de Transportes.

2. Modalidade de concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: na zona em que se situa na 
proximidade do terminal dos autocarros na Avenida Panorâ
mica do Lago Sai Van da Barra.
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4. 承攬工程目的：興建一地面層及三層地庫的綜合交通運

輸基建設施。

5. 施工期：最長施工期為1399（壹仟叁佰玖拾玖）日曆天。

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由開標結束之日

起計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$30,000,000.00（澳門幣叁仟萬元整），以現金

存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：

在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及在開標日期前

已遞交註冊或續期申請的實體，而後者的接納將視乎其註冊或

續期申請的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門羅保博士街13號國際銀行大廈26樓，運輸基建

辦公室。

截止日期及時間：二零一四年九月十日（星期三）下午五時

正。

13. 編製標書使用之語言：

標書文件須以澳門特別行政區之任一正式語文編製，若標

書文件使用其他語言編製時，則應附具經認證之譯本，為了一切

之效力，應以該譯本為準（產品的樣本說明除外）。

14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門羅保博士街13號國際銀行大廈11樓，運輸基建

辦公室。

日期及時間：二零一四年九月十一日（星期四）上午九時三十

分。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

4. Objecto da empreitada: a construção da infraestrutura 
complexa de trânsito e transporte, composta pelo résdochão 
e três pisos em cave.

5. Prazo de construção: o prazo máximo de construção é de 
1 399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias de calendário.

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa dias, a contar da data do encerramento 
do acto público do concurso, prorrogável, nos termos previstos 
no programa do concurso.

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

8. Caução provisória: é de $ 30 000 000,00 (trinta milhões 
de patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou segurocaução aprovado nos termos legais.

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

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão:

Serão admitidos como concorrentes as entidades inscritas na 
DSSOPT para execução de obras, bem como as que à data do 
concurso tenham requerido ou renovado a sua inscrição, neste 
último caso a admissão é condicionada ao deferimento do pe
dido ou da renovação de inscrição.

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

Local: sede do Gabinete para as Infraestruturas de Trans
portes, sita na Rua Dr. Pedro José Lobo, n.os 13, Edifício Ban
co Luso Internacional, 26.º andar, Macau.

Dia e hora limite: dia 10 de Setembro de 2014 (quartafeira), 
até às 17,00 horas.

13. Línguas a utilizar na redacção da proposta:

Os documentos que instruem a proposta (com excepção dos 
catálogos de produtos) são obrigatoriamente redigidos numa 
das línguas oficiais da RAEM, caso os documentos acima refe
ridos estiverem elaborados noutras línguas, deverão os mesmos 
ser acompanhados de tradução legalizada para língua oficial, e 
aquela tradução deverá ser válida para todos os efeitos.

14. Local, dia e hora do acto público:

Local: sede do Gabinete para as Infraestruturas de Trans
portes, sita na Rua Dr. Pedro José Lobo, n.os 13, Edifício Ban
co Luso Internacional, 11.º andar, Macau.

Dia e hora: dia 11 de Setembro de 2014, (quintafeira), pelas 
9,30 horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 80.º do DecretoLei n.º 74/99/M e para 
esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apre
sentados no concurso.
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15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：澳門羅保博士街13號國際銀行大廈26樓，運輸基建

辦公室。

時間：辦公時間內。

價格：$10,000.00（澳門幣壹萬元整）。

16. 評標標準及其所佔之比重：

——合理造價：60%；

——工作計劃：10%；

——施工經驗及質量：18%；

——廉潔誠信：12%。

17. 附加的說明文件：

由二零一四年七月九日至截標日止，競投者可前往澳門羅保

博士街13號國際銀行大廈26樓，運輸基建辦公室，以了解有否

附加之說明文件。

二零一四年七月一日於運輸基建辦公室

主任 李鎮東

（是項刊登費用為 $3,843.00）

交 通 事 務 局

公 告

交通事務局為填補編制外合同人員以下空缺，經於二零一四

年四月九日第十五期《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》第十九條第二款的規

定，確定名單已張貼於澳門馬交石炮台馬路33號地下服務專區

告示版，以及上載到本局網頁（http://www.dsat.gov.mo）以供查

閱：

一、第一職階二等技術員（傳意範疇）兩缺；

二、第一職階二等技術員（陸路運輸管理範疇）一缺。

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

Local: sede do Gabinete para as Infraestruturas de Trans
portes, sita na Rua Dr. Pedro José Lobo, n.os 13, Edifício Ban
co Luso Internacional, 26.º andar, Macau.

Hora: horário de expediente.

Preço: $ 10 000,00 (dez mil patacas).

16. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto
res de ponderação:

— Preço razoável: 60%;

— Plano de trabalhos: 10%;

— Experiência e qualidade em obras: 18%;

— Integridade e honestidade: 12%.

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer na sede do GIT, situa
da na Rua Dr. Pedro José Lobo, n.os 13, Edifício Banco Luso 
Internacional, 26.º andar, GIT, Macau, a partir de 9 de Julho 
de 2014, inclusive, e até à data limite para a entrega das pro
postas, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos 
adicionais.

Gabinete para as Infraestruturas de Transportes, 1 de Julho 
de 2014.

O Coordenador do Gabinete, Lei Chan Tong.

(Custo desta publicação $ 3 843,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Anúncios

Fazse público que, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do Re
gulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servi
ços públicos), se encontram afixadas, no quadro de anúncios da 
Área de Atendimento, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, 
Macau, e disponibilizadas no sítio da internet (http://www.dsat.
gov.mo), desta Direcção de Serviços, para consulta, as listas 
definitivas dos candidatos aos concursos comuns, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento dos se
guintes lugares, em regime de contrato além do quadro da Di
recção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, abertos por 
avisos publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 15, II Série, de 9 de Abril de 2014:

1. Dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
comunicação;

2. Um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de ges
tão dos transportes terrestres.
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二零一四年六月三十日於交通事務局

局長 汪雲

（是項刊登費用為 $1,194.00）

交通事務局為填補編制外合同人員以下空缺，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》第二十七條第二款

的規定，知識考試第二階段（技術測試）成績名單已張貼於澳門

馬交石炮台馬路33號地下服務專區告示版，以及上載到本局網頁

（http://www.dsat.gov.mo）以供查閱：

第一職階二等技術員（圖像設計範疇）兩缺。

二零一四年六月三十日於交通事務局

局長 汪雲

（是項刊登費用為 $920.00）

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 30 
de Junho de 2014.

O Director dos Serviços, Wong Wan.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

Fazse público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada, no quadro de anúncios 
da Área de Atendimento, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, 
Macau, e disponibilizada no sítio da internet (http://www.dsat.
gov.mo), desta Direcção de Serviços, para consulta, a lista clas
sificativa da 2.ª fase da prova de conhecimentos (prova prática) 
dos candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento do seguinte lugar, 
em regime de contrato além do quadro da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos de Tráfego, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 45, II Série, de 6 de Novembro de 2013:

Dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de design 
gráfico.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 30 
de Junho de 2014.

O Director dos Serviços, Wong Wan.

(Custo desta publicação $ 920,00)
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