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CONSELHO EXECUTIVO

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Ad-
ministrativa, Financeira e Informática da Secretaria do Con-
selho Executivo (SCE), sita na Sede do Governo da RAEM 
da República Popular da China, Avenida da Praia Grande, 
Macau, e publicado no website da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, o aviso referente à abertura 
do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores da SCE, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), para o preenchimento de um lugar de 
técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, provido em regime de contrato administrativo de 
provimento do pessoal da SCE, 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.

Secretaria do Conselho Executivo, aos 3 de Junho de 2016.

A Secretária-geral, O Lam.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Listas

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento, 
por provimento do quadro do pessoal, de dois lugares de técni-
co superior assessor principal, 1.º escalão, da carreira de técni-
co superior, área de apoio técnico-administrativo dos Serviços 
de Apoio da Sede do Governo, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 15, II Série, de 13 de Abril de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Ermelinda Teresa do Menino Jesus Fong ..................91,88

2.º Lei Ut Mui ......................................................................91,25

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso 
da presente lista para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação.

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 1 

de Junho de 2016).

行 政 會

公 告

為填補經由行政會秘書處以行政任用合同任用的高級技

術員職程第一職階首席高級技術員一缺，根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普

通晉級開考，有關開考通告正張貼於澳門南灣大馬路政府總部

行政會秘書處行政、財政及資訊處內，並於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。

二零一六年六月三日於行政會秘書處

秘書長 柯嵐

（是項刊登費用為 $1,057.00）

政 府 總 部 輔 助 部 門

名 單

政府總部輔助部門為填補人員編制高級技術員職程第一職

階首席顧問高級技術員（行政技術輔助範疇）兩缺，經於二零

一六年四月十三日第十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登

以文件審查及有限制方式舉行普通晉級開考的招考公告，現公

佈應考人的評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 馮潔儀 ........................................................................ 91.88

2.º 李月梅 ........................................................................ 91.25

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向許可開考的實體提

起上訴。

（經行政長官二零一六年六月一日的批示認可）

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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二零一六年五月二十四日於政府總部輔助部門

典試委員會：

主席：政府總部輔助部門人力資源暨檔案處處長 謝佩雯

正選委員：司法警察局首席顧問高級技術員 鄺榮輝

候補委員：政府總部輔助部門物料供應暨財產處處長 

     陳君慧

政府總部輔助部門為填補人員編制技術員職程第一職階首

席特級技術員（行政技術輔助範疇）壹缺，經於二零一六年四月

十三日第十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審查

及有限制方式舉行晉級普通開考的招考公告，現公佈應考人的

評核成績如下：

合格應考人： 分

Elsa da Silva .................................................................. 91.88

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向許可開考的實體提

起上訴。

（經行政長官二零一六年六月一日的批示認可）

二零一六年五月二十四日於政府總部輔助部門

典試委員會：

主席：政府總部輔助部門行政技術輔助廳廳長 劉軍勵

正選委員：政府總部輔助部門人力資源暨檔案處處長

     謝佩雯

     文化局二等高級技術員 梁偉華

（是項刊登費用為 $2,722.00）

公 告

經刊登於二零一六年四月二十七日第十七期《澳門特別行政

區公報》第二組的開考公告，政府總部輔助部門為填補以行政任

用合同任用的行政技術助理員職程第一職階首席行政技術助理

員（行政技術輔助範疇）五缺而舉行通過審查文件及有限制方式

的晉級普通開考。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招

Serviços de Apoio da Sede do Governo, aos 24 de Maio de 
2016.

O Júri:

Presidente: Che Pui Man, chefe da Divisão de Recursos Hu-
manos e Arquivo dos Serviços de Apoio da Sede do Governo.

Vogal efectivo: Kong Weng Fai, técnico superior assessor 
principal da Polícia Judiciária.

Vogal suplente: Chan Kuan Wai, chefe da Divisão de Apro-
visionamento e Património dos Serviços de Apoio da Sede do 
Governo.

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental e condicionado, para o preenchimento, por 
provimento do quadro do pessoal, de um lugar de técnico es-
pecialista principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, área de 
apoio técnico-administrativo dos Serviços de Apoio da Sede 
do Governo, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, 
de 13 de Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Elsa da Silva ........................................................................ 91,88

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da 
presente lista para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação.

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 1 

de Junho de 2016).

Serviços de Apoio da Sede do Governo, aos 24 de Maio de 
2016.

O Júri:

Presidente: Lao Kuan Lai da Luz, chefe do Departamento de 
Apoio Técnico-Administrativo dos Serviços de Apoio da Sede 
do Governo.

Vogais efectivos: Che Pui Man, chefe da Divisão de Recursos 
Humanos e Arquivo dos Serviços de Apoio da Sede do Gover-
no; e

Leong Wai Wa, técnico superior de 2.ª classe do Instituto 
Cultural.

(Custo desta publicação $ 2 722,00)

Anúncios

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 encontra afixada no Edifício dos Serviços 
de Apoio da Sede do Governo (SASG), sito na Travessa do 
Paiva n.º 5, e carregada no sítio da internet dos SASG (http://
www.sasg.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao con-
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聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，臨時名單已

張貼於擺華巷五號政府總部輔助部門大樓，並上載到政府總部

輔助部門的網頁（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。

二零一六年六月二日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

（是項刊登費用為 $1,018.00）

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為政府總部輔助部門公務人員舉行晉級普

通開考，以行政任用合同方式填補技術輔導員職程第一職階特

級技術輔導員（行政技術輔助範疇）兩缺，開考通告張貼於擺華

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）及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.

mo）。報考應自本公告刊登《澳門特別行政區公報》之日緊接的

工作日起計十天內作出。

二零一六年六月七日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐 

（是項刊登費用為 $950.00）

海 關

名 單

按照刊登於二零一五年十二月二日第四十八期第二組《澳門

特別行政區公報》之通告，有關澳門特別行政區海關通過考核方

式進行普通對外入職開考，以臨時委任方式填補海關文職人員

編制內技術員職程第一職階二等技術員（土木工程範疇）一缺，

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》第二十七條的規定，現公佈投考人最後成績名單如下：

curso comum, de acesso, documental e condicionado, para o 
preenchimento, por provimento em contrato administrativo de 
provimento, de cinco lugares de assistente técnico administra-
tivo principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico ad-
ministrativo, área de apoio técnico-administrativo dos SASG, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 27 de 
Abril de 2016.

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

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 2 de Junho de 2016.

A Chefe do Gabinete, O Lam.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Torna-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental e condicionado aos trabalhadores dos Servi-
ços de Apoio da Sede do Governo (SASG), 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 por 
provimento em contrato administrativo de provimento de dois 
lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, área de apoio técnico-administrativo dos 
SASG. O aviso de abertura do referido concurso encontra-se 
afixado no edifício dos Serviços de Apoio da Sede do Governo, 
sito na Travessa do Paiva n.º 5, e carregado nos sítios da internet 
dos SASG (http://www.sasg.gov.mo) e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), 
sendo o prazo para a apresentação de candidaturas de dez dias, 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 7 de Junho de 2016.

A Chefe do Gabinete, O Lam.

(Custo desta publicação $ 950,00)

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Lista

Nos termos do artigo 27.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efei-
tos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), faz-
-se pública a seguinte lista classificativa final dos candidatos ao 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento, em regime de nomeação provisória, de 
um lugar de técnico de 2.a classe, 1.º escalão, área de engenha-
ria civil, da carreira de técnico, do quadro do pessoal civil dos 
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de 
Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 48, II Série, de 2 
de Dezembro de 2015:
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合格之投考人：

次序  姓名 分

 1.º 葉德龍 .................................................................... 69.24

 2.º 吳志華 .................................................................... 64.86

 3.º 甘慧珊 .................................................................... 64.22

 4.º 黃健偉 .................................................................... 61.51

 5.º 陸子健 .................................................................... 59.99

 6.º 鮑志成 .................................................................... 58.76

 7.º 勞駿濼 .................................................................... 58.37

 8.º 陳穎琪 .................................................................... 57.61

 9.º 孫嘉岳 .................................................................... 55.68

10.º 談偉業 .................................................................... 55.47

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：

──因缺席知識考試被淘汰之投考人：11名；

──自願放棄知識考試而被淘汰之投考人：2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：10名。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公布之日起計十個工作日向核准開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一六年六月二日的批示確認）

二零一六年五月二十六日於海關

典試委員會：

主席：副關務總長 戚堅好

委員：顧問翻譯員 鍾素新

   首席高級技術員 謝文蘭

（是項刊登費用為 $2,448.00）

立 法 會 輔 助 部 門

公 告

為填補立法會輔助部門人員行政任用合同第一職階一等技

術員兩缺，經於二零一六年五月十八日第二十期《澳門特別行政

Candidatos aprovados: 

Ordem  Nome valores 

 1.º Ip Tak Long ............................................................ 69,24

 2.º Ng Chi Wa .............................................................. 64,86

 3.º Kam Wai San ......................................................... 64,22

 4.º Huang Jianwei ....................................................... 61,51

 5.º Lok Chi Kin ........................................................... 59,99

 6.º Pao Chi Seng .......................................................... 58,76

 7.º Lou Chon Lok ....................................................... 58,37

 8.º Chan Weng Kei ...................................................... 57,61

 9.º Sun Ka Ngok .......................................................... 55,68

10.º Tam Wai Ip ............................................................. 55,47

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 faltados à prova de conhecimentos: 
11 candidatos;

— Excluídos por terem desistidos voluntariamente da prova 
de conhecimentos: 2 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 obtidos classificação da prova de co-
nhecimentos inferior a 50 valores: 10 candidatos.

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

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

Segurança, de 2 de Junho de 2016).

Serviços de Alfândega, aos 26 de Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Chek Kin Hou, subintendente alfandegária.

Vogais: Chong Sou San, intérprete-tradutor assessor; e

Che Man Lan, técnica superior principal.

(Custo desta publicação $ 2 448,00)

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do disposto 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, para consulta, 
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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

張貼在立法會前地立法會大樓立法會輔助部門人力資源暨財政

處。

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。

二零一六年六月六日於立法會輔助部門

秘書長 楊瑞茹

（是項刊登費用為 $1,194.00）

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

名 單

終審法院院長辦公室以審查文件及有限制方式，以填補終審

法院院長辦公室編制內行政技術助理員職程第一職階首席特級

行政技術助理員一缺的普通晉級開考的公告，已於二零一六年

四月六日第十四期《澳門特別行政區公報》第二組公佈，現公佈

投考人最後成績名單如下：

合格投考人： 分

余慕蓮 ............................................................................. 88.81

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，投考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內提出上訴。

（經終審法院院長於二零一六年六月六日批示確認）

二零一六年六月二日於終審法院院長辦公室

典試委員會：

代主席：終審法院院長辦公室首席高級技術員 曾華富

正選委員：土地工務運輸局一等技術員 顏達英

候補委員：終審法院院長辦公室顧問高級技術員 張嘉華

（是項刊登費用為 $1,390.00）

na Divisão de Recursos Humanos e Finanças dos Serviços de 
Apoio à Assembleia Legislativa, sita no Edifício da Assem-
bleia Legislativa, na Praça da Assembleia Legislativa, a lista 
provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado aos trabalhadores destes Serviços, 
para o preenchimento de dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º 
escalão, em regime de contrato administrativo de provimento 
do pessoal dos Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 20, II Série, de 18 de 
Maio de 2016.

A lista acima referida é considerada definitiva, nos termos 
do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administra-
tivo.

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 6 de Junho 
de 2016.

A Secretária-geral, Ieong Soi U.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Lista

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar na categoria de assistente técnico administrativo 
especialista principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico 
administrativo do quadro do pessoal do Gabinete do Presidente 
do Tribunal de Última Instância, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 14, II Série, de 6 de Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Teresa I .................................................................................88,81

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

(Homologada por despacho do presidente do Tribunal de Última 

Instância, de 6 de Junho de 2016).

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
2 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente, substituto: Chang Wa Fu, técnico superior prin-
cipal do GPTUI.

Vogal efectiva: Ngan Tat Ieng, técnica de 1.ª classe da Direc-
ção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes.

Vogal suplente: Cheong Ka Wa, técnica superior assessora 
do GPTUI.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)
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通 告

按照終審法院院長二零一六年五月九日之批示及根據八月三

日第14/2009號法律及八月八日第23/2011號行政法規之規定，現

通過考核方式進行普通對外入職開考，以填補終審法院院長辦

公室人員編制內翻譯員職程第一職階二等翻譯員（中英傳譯及翻

譯範疇）兩缺，以及在本開考有效期內所出現的職位空缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考申請應自本通告

在《澳門特別行政區公報》刊登後第一個工作日起計二十日內遞

交。

本開考有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

2.1 澳門特別行政區永久性居民；

2.2 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）項所規定的擔任公共職務之一般要件；

2.3 具備中英翻譯學士學位或語言（中文或英文）學士學

位。

3. 報名方式、應遞交的文件及收件地點

投考人須以第250/2011號行政長官批示核准的專用印件（格

式一）並附同下列作為報考要件的證明文件，於指定期限辦公時

間親臨澳門四月二十五日前地終審及中級法院大樓地下接待處

遞交。

3.1 與公職無聯繫的投考人須遞交：

a）有效的澳門特別行政區身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）經投考人簽署的履歷，其內須詳細列明學歷、專業培訓及

工作經驗，投考人須就所列的專業培訓提交相關證明文件。

Aviso

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Presi-
dente do Tribunal de Última Instância, de 9 de Maio de 2016, 
se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009, 
de 3 de Agosto, e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, 
de 8 de Agosto, com vista ao preenchimento de dois lugares 
existentes de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, e dos 
que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do presente 
concurso, da carreira de intérprete-tradutor, área de interpre-
tação e tradução nas línguas chinesa e inglesa, do quadro do 
pessoal do Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Ins-
tância:

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

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

2.1 Sejam residentes permanentes da RAEM;

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

2.3 Estejam habilitados com licenciatura em tradução e in-
terpretação em línguas chinesa e inglesa ou em línguas chinesa 
ou inglesa.

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

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresen-
tação de requerimento, em impresso próprio (Modelo n.º 1), 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, o 
qual deve ser instruído com os documentos comprovativos dos 
requisitos de candidatura, abaixo indicados, e entregue pes-
soalmente, dentro do prazo fixado e durante horário de expe-
diente, no balcão de atendimento do rés-do-chão do «Edifício 
dos Tribunais de Segunda e Última Instâncias», sito na Praceta 
25 de Abril.

3.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido da RAEM;

b) Cópia de documentos comprovativos das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso;

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
donde constem, detalhadamente, a sua habilitação académica, 
formação profissional e experiência profissional, devendo o 
candidato apresentar documentos comprovativos da respectiva 
formação profissional.
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3.2 與公職有聯繫的投考人：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）和c）項所指文件

以及所屬部門發出的個人資料紀錄。

與公職有聯繫的投考人，如本身個人檔案已存有a）和b）項

所指文件以及個人資料紀錄，則免除提交，但須於投考報名表內

明確聲明。

3.3 提交文件副本時，須出示正本以供核實。

3.4 上指專用印件的報名表可從印務局網頁下載或於該局各

服務櫃台購買。

4. 職務內容

二等翻譯員須忠於文章內容和寫作風格進行兩種語文翻譯

（中英/英中）；須忠於演說者的正確意思進行兩種語文的接續

傳譯或同聲傳譯（中英 /英中）；對中英及英中文本進行翻譯鑑

定；除了專責於本職工作外，還須執行獲指派的特定範疇的翻譯

或傳譯工作。

5. 薪俸

第一職階二等翻譯員的薪俸點為第14/2009號法律《公務人

員職程制度》附件一表七所載薪俸表的440點，並享有公職一般

制度規定的權利及福利。

6. 甄選方法

6.1 甄選採用下列方法：

第一項甄選方法：知識考試（淘汰制），分筆試及口試兩階

段進行：

第一階段：不超過三小時的筆試（淘汰制）；

第二階段：不超過三十分鐘的口試（淘汰制）。

第二項甄選方法：專業面試；

第三項甄選方法：履歷分析。

缺席或放棄任何一項考試者即被除名。

6.2 各項甄選方法的目的

知識考試：評估投考人擔任相關職務所應具備的一般或專

門知識水平；

3.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) e ainda o registo 
biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b), bem como do registo biográfico, se os mesmos já se en-
contrarem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo ser declarado expressamente tal facto na apresentação 
da candidatura.

3.3 No acto de entrega de documentos em fotocópia devem 
ser exibidos os respectivos originais para efeitos de autentica-
ção.

3.4 O requerimento, em impresso próprio acima referido, 
encontra-se disponível na página electrónica da Imprensa Ofi-
cial ou pode ser adquirido, mediante pagamento, nos balcões 
da mesma.

4. Conteúdo funcional

Ao intérprete-tradutor de 2.ª classe compete efectuar a tra-
dução de textos numa das duas línguas (chinês/inglês) para a 
outra e vice-versa, procurando respeitar o conteúdo e a forma 
dos mesmos; fazer a interpretação consecutiva ou simultânea 
de intervenções orais em uma das duas línguas (chinês/inglês) 
para a outra e vice-versa, procurando respeitar o sentido exac-
to do que é dito pelos intervenientes; prestar serviços de pe-
ritagem oficial em documentos escritos em qualquer das duas 
línguas (chinês/inglês); podendo ainda ser especializado em 
certos tipos de tradução ou de interpretação e ser designado 
em conformidade.

5. Vencimento

O intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo 
índice 440 da tabela indiciária de vencimentos, constante do 
Mapa 7 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos», e usufrui dos direitos 
e regalias previstos no regime geral da Função Pública.

6. Método de selecção

6.1 São métodos de selecção os seguintes:

1.º método: Provas de conhecimentos, com carácter elimina-
tório, que se revestirão sob a forma de prova escrita e de prova 
oral e desenvolver-se-ão em 2 fases:

1.ª fase: prova escrita, com a duração máxima de 3 horas (com 
carácter eliminatório);

2.ª fase: prova oral, com a duração máxima de 30 minutos 
(com carácter eliminatório).

2.º método: entrevista profissional;

3.º método: análise curricular.

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

6.2 Objectivos dos métodos de selecção:

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da função;
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專業面試：根據職務要求的特點，確定和評估投考人在工作

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，審核其擔任相關職務的能

力。

7. 評分制度

第一項甄選方法：知識考試（淘汰制）——70%

第一階段：筆試（淘汰制）——35%

第二階段：口試（淘汰制）——35%

第二項甄選方法：專業面試——20%

第三項甄選方法：履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績以0分至100分表示。

筆試、口試及專業面試均為淘汰制，得分低於50分的投考人

將被淘汰。

投考人的最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平

均數，低於50分者視作被淘汰。

8. 考試範圍

8.1 澳門特別行政區公共行政知識以及國內外時事及通識。

知識考試中筆試及口試所佔比重如下：

筆試——35%

第一部份——中英翻譯——50%

第二部分——英中翻譯——50%

口試——35%

第一部分——中英傳譯——50%

第二部分——英中傳譯——50%

8.2 進行知識考試時，可參閱下列法例及使用各類紙本字典

作參考，但電子字典除外：

a）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》及其附件；

b）經第7/2004號法律、第9/2004號法律及第9/2009號法律

修改的第9/1999號法律（《司法組織綱要法》）；

c）《終審法院規章》；

d）《中級法院運作規章》；

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 da respectiva função, ponderando a habi-
litação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

7. Sistema de classificação

1.º método: provas de conhecimentos (com carácter elimina-
tório) – 70%:

1.ª fase: prova escrita (com carácter eliminatório) — 35%;

2.ª fase: prova oral (com carácter eliminatório) — 35%.

2.º método: entrevista profissional — 20%;

3.º método: análise curricular — 10%.

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

A prova escrita, a prova oral e a entrevista profissional são 
de carácter eliminatório, sendo considerados excluídos os can-
didatos que obtenham classificação inferior a 50 valores.

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, 
sendo considerados excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores.

8. Programa das provas de conhecimentos

8.1 As provas de conhecimentos, que incluem a prova escrita 
e a prova oral, terão como conteúdo matérias de Administra-
ção Pública da RAEM, de assuntos nacionais, internacionais e 
actualidades, cuja percentagem se segue:

Prova escrita — 35%:

Parte 1 — Tradução de chinês para inglês: 50%;

Parte 2 — Tradução de inglês para chinês: 50%.

Prova oral — 35%:

Parte 1 — Interpretação de chinês para inglês: 50%;

Parte 2 — Interpretação de inglês para chinês: 50%.

8.2 Na prova de conhecimentos, podendo os candidatos 
utilizar, como elementos de consulta, as seguintes legislações 
e dicionários de qualquer tipo, com excepção de dicionários 
electrónicos:

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China e os respectivos anexos;

b) Lei n.º 9/1999 (Lei de Bases da Organização Judiciária), 
alterada pelas Leis n.º 7/2004, n.º 9/2004 e n.º 9/2009;

c) Regulamento do Tribunal de Última Instância;

d) Regulamento do Funcionamento do Tribunal de Segunda 
Instância;
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e）經第39/2004號行政法規、第35/2009號行政法規及第

39/2011號行政法規修改的第19/2000號行政法規（《終審法院院

長辦公室組織和運作》）；

f）八月三日第39/99/M號法令核准的《民法典》；

g）經第9/1999號法律及第9/2004號法律修改的十月八日第

55/99/M號法令核准的《民事訴訟法典》；

h）經第6/2001號法律、第3/2006號法律、第6/2008號法律及

第11/2009號法律修改的十一月十四日第58/95/M號法令核准的

《刑法典》；

i）經十月二十五日第63/99/M號法令、第9/1999號法律、第

3/2006號法律、第6/2008號法律、第2/2009號法律、第17/2009號

法律及第9/2013號法律修改的九月二日第48/96/M號法令核准的

《刑事訴訟法典》；

j）十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

k）十二月十三日第110/99/M號法令核准的《行政訴訟法

典》。

9. 名單的張貼地點

臨時名單、確定名單、成績名單、考試時間表以及與投考人

有關的重要資訊均張貼在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上載到法院網頁（http://www.court.

gov.mo）。

10. 適用法例

本開考由八月三日第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》規範。

11. 注意事項

投考人提供之資料只作本辦公室是次招聘用途，所有遞交的

資料將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處

理。

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：辦公室代主任　陳玉蓮

正選委員：翻譯輔助廳廳長　張玉超

  顧問高級技術員　陳美能

候補委員：行政暨財政廳廳長　陳燕玲

  顧問高級技術員　陳凱恩

e) Regulamento Administrativo n.º 19/2000 (Organização e 
Funcionamento do Gabinete do Presidente do Tribunal de Úl-
tima Instância), alterado pelos Regulamentos Administrativos 
n.os 39/2004, 35/2009 e 39/2011;

f) Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/99/M, de 3 
de Agosto;

g) Código de Processo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 55/99/M, de 8 de Outubro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 9/1999 e pela Lei n.º 9/2004;

h) Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 58/95/M, de 
14 de Novembro, com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.º 6/2001, n.º 3/2006, n.º 6/2008 e n.º 11/2009;

i) Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 48/96/M, de 2 de Setembro, com as alterações introduzi-
das pelo Decreto-Lei n.º 63/99/M, de 25 de Outubro, pelas 
Leis n.º 9/1999, n.º 3/2006, n.º 6/2008, n.º 2/2009, n.º 17/2009 
e n.º 9/2013;

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

k) Código de Processo Administrativo Contencioso, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro.

9. Locais de afixação das listas

As listas provisórias, definitivas e classificativas, juntamente 
com a calendarização das provas, bem como as informações 
de interesse dos candidatos serão 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 disponibilizadas na página electrónica dos tribunais 
(http://www.court.gov.mo).

10. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009, de 3 de Agosto — «Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos» e do Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2011, de 8 de Agosto — «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos».

11. Observações

Os dados fornecidos pelos candidatos destinam-se exclusiva-
mente ao presente recrutamento. Todos os dados apresentados 
serão tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 — 
«Lei da Protecção de Dados Pessoais».

12. Composição de júri

O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Chan Iok Lin, chefe do Gabinete, substituta.

Vogais efectivos: Cheong Iok Chio, chefe do Departamento 
de Apoio à Tradução; e

Chan Mei Nang, técnica superior assessora.

Vogais suplentes: Chan In Leng, chefe do Departamento Ad-
ministrativo e Financeiro; e

Chan Oi Ian, técnica superior assessora.
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二零一六年六月八日於終審法院院長辦公室

辦公室代主任 陳玉蓮

（是項刊登費用為 $8,988.00）

檢 察 長 辦 公 室

名 單

檢察長辦公室為填補行政任用合同人員技術員職程第一職

階特級技術員三缺，經於二零一六年四月二十日第十六期《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 林程竹 ........................................................................ 83.11

2.º 劉嶸 ............................................................................ 81.94

3.º 王朝蟬 ........................................................................ 81.11

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。

（經檢察長於二零一六年六月三日批示認可）

二零一六年六月一日於檢察長辦公室

典試委員會：

主席：檢察長辦公室司法輔助廳司法事務處處長 梁永德

正選委員：檢察長辦公室人事財政廳人事處處長 黎瑞蘭

  （行政公職局指定人員）地球物理暨氣象局特級

  技術員 黃華森

檢察長辦公室為填補行政任用合同人員技術員職程第一職

階首席技術員一缺，經二零一六年四月二十日第十六期《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

趙麗芳 ............................................................................. 81.11

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
8 de Junho de 2016.

A Chefe do Gabinete, substituta, Chan Iok Lin.

(Custo desta publicação $ 8 988,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de três lugares 
de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de técnico dos 
trabalhadores contratados por contrato administrativo de 
provimento do Gabinete do Procurador, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 16, II Série, de 20 de Abril de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lam Cheng Chok ..........................................................83,11

2.º Lao Weng........................................................................81,94

3.º Wong Chio Sim ..............................................................81,11

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

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 3 de 

Junho de 2016).

Gabinete do Procurador, 1 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Leong Weng Tak, chefe da Divisão de Assuntos 
Judiciários do DAPJ do GP.

Vogais efectivos: Lai Soi Lan, chefe da Divisão de Gestão 
Pessoal do DGPF do GP; e

Vong Va Sam,  técnico especialista da DSMG (pessoal desig-
nado pelos SAFP).

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico dos 
trabalhadores contratados por contrato administrativo de pro-
vimento do Gabinete do Procurador, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 16, II Série, de 20 de Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Chio Lai Fong ......................................................................81,11
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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。

（經檢察長於二零一六年六月三日批示認可）

二零一六年六月一日於檢察長辦公室

典試委員會：

主席：檢察長辦公室司法輔助廳司法事務處處長 梁永德

正選委員：檢察長辦公室人事財政廳人事處處長 黎瑞蘭

  （行政公職局指定人員）懲教管理局首席技術員

  張翠儀

（是項刊登費用為 $2,780.00）

新 聞 局

通 告

按照行政長官二零一六年六月一日的批示，並根據第

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》和第12/2015號法律《公共

部門勞動合同制度》的規定，新聞局通過考核方式進行普通對外

入職開考，以行政任用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。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本

通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

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 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 Procurador, de 3 de 

Junho de 2016).

Gabinete do Procurador, 1 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Leong Weng Tak, chefe da Divisão de Assuntos 
Judiciários do DAPJ do GP.

Vogais efectivos: Lai Soi Lan, chefe da Divisão de Gestão 
Pessoal do DGPF do GP; e

Cheong Choi I, técnica principal da DSC (pessoal designado 
pelos SAFP).

(Custo desta publicação $ 2 780,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aviso

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª o Chefe do 
Executivo, de 1 de Junho de 2016, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos» e na Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», se 
acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, para o preenchimento de um lugar de técnico 
de 2.ª classe, 1.º escalão, área de informática, da carreira de 
técnico, em regime de contrato administrativo de provimento 
do Gabinete de Comunicação Social (GCS):

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

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

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

c）具備資訊科技範疇高等課程學歷；或符合第14/2009號法

律第七十三條第二款。

3. 投考方式及地點

投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的專用印件，

並於指定期限及辦公時間內以親送方式到澳門南灣大馬路762-

804號中華廣場15樓新聞局行政財政處遞交。

3.1 與公職無聯繫的投考人遞交：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件；

c）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業培訓及工作經驗，

以及附同相關證明文件）。

3.2 與公職有聯繫的投考人遞交：

上述a）、b）及c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個人

資料紀錄；

如上述a）及b）項所指文件以及個人資料紀錄已存於所屬部

門的個人檔案，則免除提交，但須於報考時明確聲明。

3.3 遞交文件時，須出示文件的正本或認證本。

3.4 申請准考時，投考人應指明在考試中使用中文或葡文。

3.5 上指專用印件可到印務局購買或從該局網頁下載。

4. 公佈名單

4.1 臨時名單及確定名單張貼於澳門南灣大馬路762-804號

中華廣場15樓新聞局大堂並上載於新聞局網頁http://www.gcs.

gov.mo。確定名單內列明進行知識考試的地點、日期及時間。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；

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 
10.º do ETAPM, em vigor;

c) Possuam habilitações literárias ao nível de curso superior 
na área de informática; ou preencham o n.º 2 do artigo 73.º da 
Lei n.º 14/2009.

3. Forma de admissão e local de apresentação de candidaturas

A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
do impresso próprio, aprovado pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 250/2011, devendo o mesmo ser entregue, pes-
soalmente, até ao termo do prazo fixado e durante as horas 
normais de expediente, na Divisão Administrativa e Finan-
ceira do Gabinete de Comunicação Social, sito na Avenida 
da Praia Grande, n.os 762 a 804, Edif. China Plaza, 15.º andar, 
Macau.

3.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação;

b) Documento comprovativo da habilitação académica exigi-
da no presente aviso;

c) Nota curricular, devidamente assinada, donde constem, 
detalhadamente, a habilitação académica, formação profissio-
nal e experiência profissional, devendo a mesma ser acompa-
nhada dos documentos comprovativos do mencionado.

3.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos acima referidos nas alíneas a), b) e c) e ainda 
um registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos acima referidos nas alíneas 
a) e b), bem como do registo biográfico, se os mesmos já se 
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo ser declarado expressamente tal facto na apresentação 
da candidatura.

3.3 No acto de entrega da documentação supramencionada 
devem ser exibidos os documentos originais ou devidamente 
autenticados. 

3.4 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, em que irá prestar as provas. 

3.5 O requerimento, em impresso próprio acima referido, 
encontra-se disponível na página electrónica da Imprensa Ofi-
cial ou pode ser adquirido, mediante pagamento, nos balcões 
da mesma. 

4. Publicitação das listas

4.1 As listas provisória e definitiva do concurso serão afi-
xadas no átrio do Gabinete de Comunicação Social, sito na 
Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edif. China Plaza, 15.º 
andar, Macau, bem como disponibilizadas na página electró-
nica do GCS, em http://www.gcs.gov.mo, sendo publicados 
no Boletim Oficial da RAEM os locais em que as mesmas se 
encontram afixadas e podem ser consultadas. O local, data e 
hora para a realização de prova escrita de conhecimentos serão 
publicados na lista definitiva.
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4.2 知識考試及專業面試的成績名單張貼於澳門南灣大馬

路762-804號中華廣場15樓新聞局大堂並上載於新聞局網頁

http://www.gcs.gov.mo。知識考試成績名單內列明進行專業面

試的地點、日期及時間。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；

4.3 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

5. 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》附件一表二所載的第五級別350點，享有公職一般

制度規定的權利及福利。

6. 任用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及續

後條文的規定，以行政任用合同制度任用，試用期為期六個月。

7. 職務內容

技術員（資訊範疇）

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

以備上級就資訊範疇的政策和管理制訂措施作出決定。

8. 甄選方法

甄選是透過以下方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——50%；

（二）專業面試——30%；

（三）履歷分析——20%。

各項甄選方法中取得成績均以0分至100分表示。

上述（一）及（二）項之甄選方式為淘汰制，應考人所得分數

低於50分者，即被淘汰。

知識考試為時三小時、是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。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

4.2 As listas classificativas da prova escrita de conheci-
mentos e de entrevista profissional serão afixadas no átrio do 
Gabinete de Comunicação Social, sito na Avenida da Praia 
Grande, n.os 762-804, Edif. China Plaza, 15.º andar, Macau, 
bem como disponibilizadas na página electrónica do GCS, 
em http://www.gcs.gov.mo, sendo publicados no Boletim Oficial 
da RAEM os locais em que as mesmas se encontram afixadas e 
podem ser consultadas. O local, data e hora para a realização de 
entrevista profissional serão publicados na lista classificativa da 
prova escrita de conhecimentos. 

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

5. Vencimento, direitos e regalias

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

6. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de pro-
vimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», prece-
dido de um período experimental com a duração de seis meses.

7. Conteúdo funcional

Técnico, área de informática estuda, adapta ou aplica mé-
todos e processos técnico-científicos, 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 informática.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante a aplicação dos seguin-
tes métodos, os quais serão ponderados da seguinte forma:

1) Prova escrita de conhecimentos — 50%;

2) Entrevista profissional — 30%; 

3) Análise curricular — 20%.

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

O método referido nas alíneas 1) e 2) tem carácter elimina-
tório, e consideram-se excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores.

A prova de conhecimentos terá a duração de 3 horas e visa 
avaliar o nível de conhecimentos gerais ou específicos exigíveis 
para o exercício da função.  

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das exi-
gências da função.
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履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

職務的能力。

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，投考人之排序按第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條規定的優先條件為之。

9. 知識考試範圍

1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

2）第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

3）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》；

4）第14/2009號法律——公務人員職程制度；

5）第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核原

則；

6）第31/2004號行政法規——公共行政工作人員的工作表現

評核一般制度；

7）第8/2006號法律——公務人員公積金制度；

8）經第30/89/M號法令及第6/2006號行政法規修訂的第

122/84/M號法令——有關工程、取得財貨及勞務之開支制度；

9）第63/85/M號法令——規定購置物品及取得服務之程序；

10）第7/2012號行政法規——新聞局的組織及運作；

11）第7/90/M號法律——出版法；

12）第11/91/M號訓令附件——《出版登記規章》；

13）第39/GM/96批示——行政當局在資訊方面之活動之若

干協調機制；

14）專業知識：

14.1）「應用系統分析及開發」部分：

a）軟件系統的分析方法及系統開發的知識；

Através da análise curricular pretende-se examinar a prepa-
ração do candidato para o desempenho da função, ponderando 
a habilitação académica e profissional, a avaliação do desem-
penho, a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos 
realizados e a formação profissional complementar.

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

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

9. Programa da prova de conhecimentos

1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

2) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M;

3) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, com a alteração 
dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M;

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

5) Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Pública;

6) Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime geral 
de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administra-
ção Pública;

7) Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos;

8) Regime das despesas com obras e aquisição de bens e 
serviços, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 122/84/M, com a alte-
ração dadas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M e pelo Regulamento 
Administrativo n.º 6/2006;

9) Decreto-Lei n.º 63/85/M — Regula o processo de aquisi-
ção de bens e serviços;

10) Regulamento Administrativo n.º 7/2012 — Organização 
e funcionamento do Gabinete de Comunicação Social;

11) Lei n.º 7/90/M — Lei de imprensa;

12) Anexo à Portaria n.º 11/91/M — Regulamento do Regis-
to de Imprensa; 

13) Despacho n.º 39/GM/96 — Mecanismos de coordenação 
das actividades da Administração no domínio da informática;

14) Conhecimento profissional:

14.1) Análise e desenvolvimento de sistemas de aplicação

a) Conhecimentos sobre os métodos analíticos e desenvolvi-
mento de sistemas de softwares;
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b）程式設計語言，包括PHP、Java及C#；

c）開發框架的應用，包括Apache Wicket、Spring、Spring 

Security、Hibernate及Jersey；

d）網頁設計、編程及測試的相關知識，包括：H T M L、

CSS、JavaScript及JQuery；

e）Client/Server、Web資訊系統及Web Services之開發；

f）數據庫的應用及設計，包括MS SQL、MySQL及PostgreSQL；

g）軟件系統的各種測試方式（包括：單元、功能、集成和壓

力測試）的相關知識。

14.2）「網絡系統構建及管理」部分：

a）電腦網絡及個人電腦軟硬件的知識；

b）伺服器的操作及管理，包括Windows 2012、Windows 

2008、Linux及VMware vSphere；

c）編寫Linux及Windows的Script程式；

d）區域網絡及廣域網絡的架設、管理及操作；

e）網絡保安。

14.3）編寫建議書、報告書等文件或撰文。

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。

10. 適用法例

本開考由第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12/2015號

法律《公共部門勞動合同制度》規範。

11. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：資訊及檔案處處長 黃寶孝

正選委員：高級技術員 梁紹權

     技術員 李煒誠

候補委員：技術員 林玉含

     技術員　張健華

b) Linguagem de Programação, nomeadamente: PHP, Java e 
C#;

c) Application Development Framework, nomeadamente: 
Apache Wicket, Spring, Spring Security, Hibernate e Jersey;

d) Conhecimentos relativos ao desenho, programação e teste 
de páginas electrónicas, incluindo: HTML, CSS, JavaScript e 
JQuery;

e) Desenvolvimento do sistema informático Client/Server, 
Web e do Web Services;

f) Aplicação e desenho de bases de dados, nomeadamente: 
MS SQL, MySQL e PostgreSQL;

g) Conhecimentos relativos às várias formas de teste de sis-
temas de softwares (incluindo: testes de unidade, função, inte-
gração e pressão, entre outros).

14.2) Construção e gestão de sistemas de redes:

a) Conhecimentos sobre a rede informática, o software e o 
hardware do computador individual;

b) Manipulação e gestão do servidor, nomeadamente: Win-
dows 2012, Windows 2008, Linux e VMware vSphere;

c) Redacção de programas do modelo Script de Linux e Win-
dows;

d) Configuração, gestão e manipulação de LAN e de WAN;

e) Segurança de redes;

14.3) Elaboração de proposta, relatório ou composição.

Aos candidatos é permitida a consulta das legislações acima 
referidas, não podendo, contudo, consultar quaisquer livros de 
referência e outros materias, nem utilizar aparelhos electróni-
cos.

10. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos», do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos» e da Lei n.º 12/2015 «Re-
gime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».

11. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Wong Pou Hao, chefe da Divisão de Informática 
e Arquivos.

Vogais efectivos: Leong Sio Kun, técnico superior; e

Lei Wai Seng, técnico.

Vogais suplentes: Lam Iok Ham, técnica; e

Cheong Kin Wa, técnico.
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12. 注意事項

投考人提供的資料只作本局是次招聘用途，所提供的個人資

料將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處理。

二零一六年六月六日於新聞局

局長 陳致平

（是項刊登費用為 $10,331.00）

人 才 發 展 委 員 會

公 告

人才發展委員會以行政任用合同制度填補技術員職程第一

職階一等技術員（社會科學範疇）一缺，經二零一六年四月十三

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

普通對外入職開考通告，現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款的規定公佈，確定

名單已張貼於羅理基博士大馬路614A-640號龍成大廈七樓人才

發展委員會的公告欄，並上載到委員會網頁（http://w w w.scdt.

gov.mo）以供查閱。

人才發展委員會以散位合同方式（現為行政任用合同制度）

招聘工人組別勤雜人員職程第一職階勤雜人員（雜役範疇）一

名，經二零一六年四月十三日第十五期《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通告，現根據第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九

條第二款的規定公佈，確定名單已張貼於羅理基博士大馬路

614A-640號龍成大廈七樓人才發展委員會的公告欄，並上載到

委員會網頁（http://www.scdt.gov.mo）以供查閱。

    二零一六年六月十日於人才發展委員會

秘書長 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $1,703.00）

12. Observações

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

Gabinete de Comunicação Social, aos 6 de Junho de 2016.

O Director do Gabinete, Victor Chan.

(Custo desta publicação $ 10 331,00)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

Anúncios

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do 
artigo 19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Re-
crutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», se encontra afixada, para 
consulta, no quadro informativo da Comissão de Desenvolvi-
mento de Talentos, sita na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues 
n.os 614A-640, Edf. Long Cheng, 7.º andar, e disponibilizada na 
página electrónica desta Comissão (http://www.scdt.gov.mo), a 
lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um 
lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, 
área de ciências sociais, em regime de contrato administrativo 
de provimento da Comissão de Desenvolvimento de Talentos, 
cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, de 13 
de Abril de 2016. 

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do 
artigo 19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Re-
crutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», se encontra afixada, para 
consulta, no quadro informativo da Comissão de Desenvolvi-
mento de Talentos, sita na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues 
n.os 614A-640, Edf. Long Cheng, 7.º andar, e disponibilizada na 
página electrónica desta Comissão (http://www.scdt.gov.mo), a 
lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o recrutamento de um 
auxiliar, 1.º escalão, área de servente, da carreira de auxiliar do 
grupo de pessoal operário, em regime de contrato de assala-
riamento (actualmente designado por contrato administrativo 
de provimento) da Comissão de Desenvolvimento de Talentos, 
cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, de 13 
de Abril de 2016. 

Comissão de Desenvolvimento de Talentos, aos 10 de Junho 
de 2016. 

O Secretário-geral, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 1 703,00)
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身 份 證 明 局

名 單

身份證明局為填補以行政任用合同任用的技術輔導員職程

第一職階首席技術輔導員（資訊範疇）一缺，經於二零一六年四

月六日第十四期《澳門特別行政區公報》第二組公佈以文件審閱

及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

Chan Gilberto Hermano .............................................. 75.78

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。

（經行政法務司司長於二零一六年六月一日的批示確認）

二零一六年五月二十四日於身份證明局

典試委員會：

主席：身份證明局處長 唐偉杰

正選委員：身份證明局首席技術員 陳曉彤

  司法警察局首席技術輔導員 陳安琪

（是項刊登費用為 $1,224.00）

公 告

為填補經由身份證明局以行政任用合同任用的行政技術

助理員職程第一職階首席特級行政技術助理員一缺，經於二零

一六年五月二十五日第二十一期《澳門特別行政區公報》第二組

刊登以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考公告。現根據

第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門南灣

大馬路762-804號中華廣場二十字樓身份證明局之行政暨財政處

內，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年六月八日於身份證明局

局長 歐陽瑜

（是項刊登費用為 $920.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, área de 
informática, da carreira de adjunto-técnico, provido em regime 
de contrato administrativo de provimento do pessoal da Direc-
ção dos Serviços de Identificação (DSI), cujo anúncio do aviso 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 14, II Série, de 6 de Abril de 2016:

Candidato admitido: valores

Chan Gilberto Hermano ................................................... 75,78

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 
entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Administração e Justiça, de 1 de Junho de 2016).

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 24 de Maio de 
2016.

O Júri:

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

Vogais efectivos: Chan Hio Tong, técnico principal da DSI; e

Chan On Kei, adjunto-técnico principal da Polícia Judiciária.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada e pode ser consultada, 
na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Ser-
viços de Identificação (DSI), sita na Avenida da Praia Grande, 
n.os 762-804, Edifício China Plaza, 20.º andar, a lista provisória 
do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado, para o preenchimento de um lugar de assistente téc-
nico administrativo especialista principal, 1.º escalão, da car-
reira de assistente técnico administrativo, provido em regime 
de contrato administrativo de provimento do pessoal da DSI, 
cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 21, II 
Série, de 25 de Maio de 2016.

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

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 8 de Junho de 
2016.

A Directora dos Serviços, Ao Ieong U.

(Custo desta publicação $ 920,00)
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民 政 總 署

告 示

民政總署管理委員會於二零一六年四月二十九日會議議決

將勞動節大馬路重新界定，有關資料如下：

1879 勞動節大馬路，葡文為Avenida 1.º de Maio

屬花地瑪堂區

由馬場東大馬路，菜園路對面起，至友誼橋大馬路止。

此街道以往由馬場東大馬路與菜園路交界處起，至馬揸度

博士大馬路接合處止。

為相關效力，本告示連同葡文文本刊登於《澳門特別行政區

公報》，並張貼於常貼告示處，以供知悉。

二零一六年五月二十七日於民政總署

管理委員會主席 戴祖義

（是項刊登費用為 $1,155.00）

財 政 局

公 告

財政局為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律《公務人

員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》之規定，現通過審查文件方式，為財政局編制人員進

行以下限制性普通晉級開考：

高級技術員職程第一職階首席顧問高級技術員一缺。

上述開考之通告已張貼於南灣大馬路575、579及585號財政

局大樓十四樓財政局之行政暨財政處，並於本局及行政公職局

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。

二零一六年六月二日於財政局

局長 容光亮

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Edital

Faz-se público que o Conselho de Administração do Institu-
to para os Assuntos Cívicos e Municipais, na sua sessão de 29 
de Abril de 2016, deliberou alterar os limites da Avenida 1.º de 
Maio, passando a identificar-se pelo seguinte:

1879  Avenida 1.º de Maio em chinês 勞動節大馬路

Freguesia de Nossa Senhora de Fátima 

Começa na Avenida Leste do Hipódromo, em frente da Rua 
dos Hortelãos e termina na Avenida da Ponte da Amizade.

Esta via tinha outrora o começo na Avenida Leste do Hipó-
dromo, fronteira à Rua dos Hortelãos e terminava na Avenida 
do Dr. Francisco Vieira Machado.      

Para os devidos efeitos, este Edital, com a respectiva versão 
chinesa, é publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau, afixando-se também nos lugares de 
estilo.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 27 de 
Maio de 2016. 

O Presidente do Conselho de Administração, José Maria da 
Fonseca Tavares.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Anúncios

Faz-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se acha aberto o seguinte concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
do quadro da Direcção dos Serviços de Finanças:

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

O aviso do concurso acima referido encontra-se afixado na 
Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços 
de Finanças, sita na Avenida da Praia Grande n.os 575, 579 e 
585, Edifício «Finanças», 14.º andar, e publicado na internet 
desta Direcção de Serviços e da Direcção dos Serviços de Ad-
ministração e Função Pública. O prazo para a apresentação de 
candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imedia-
to ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 2 de Junho de 2016.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.
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為填補經由財政局以行政任用合同任用的技術輔導員職程

第一職階特級技術輔導員三缺，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南灣大馬路575、579及585號財政

局大樓十四樓財政局之行政暨財政處內，並於本局及行政公職

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。

二零一六年六月七日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $1,908.00）

告 示

所得補充稅

按照九月九日第21/78/M號法律核准及經七月二日第6/83/M

號法律修訂之《所得補充稅章程》第四十三條一款所規定，茲特

公告，由評稅委員會核定的關於該章程第四條第三款所指納稅

人的可課稅收益，現已公開供上述人士索閱。

倘納稅人對所核定的可課稅收益有異議，可於本年六月十六

日至三十日向複評稅委員會提出申駁。有關之申駁亦可在收益評

定通知書之郵遞掛號日起計二十日內提出。

二零一六年六月一日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $920.00）

統 計 暨 普 查 局

公 告

統計暨普查局為填補人員編制內傳譯及翻譯範疇特別職程

的第一職階二等翻譯員（中英傳譯及翻譯範疇）一缺，經於二零

一五年十一月四日第四十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, 
sita na Avenida da Praia Grande n.os 575, 579 e 585, Edifício 
«Finanças», 14.º andar, e publicado na internet desta Direcção 
de Serviços e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, o aviso referente à abertura do concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
da Direcção dos Serviços de Finanças, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento 
de três lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, providos em regime de contrato 
administrativo de provimento do pessoal da Direcção dos Ser-
viços de Finanças, 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 Finanças, aos 7 de Junho de 2016.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 908,00)

Edital

Imposto Complementar de Rendimentos

Faço saber, face ao disposto no n.º 1 do artigo 43.º do Regu-
lamento do Imposto Complementar de Rendimentos, aprovado 
pela Lei n.º 21/78/M, de 9 de Setembro, que ao exame dos 
contribuintes referidos no n.º 3 do artigo 4.º do mesmo re-
gulamento, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 6/83/M, 
de 2 de Julho, estarão patentes os respectivos rendimentos 
colectáveis atribuídos pela Comissão de Fixação.

Poderão os contribuintes, de 16 a 30 de Junho do corrente 
ano, reclamar para a Comissão de Revisão, caso não se confor-
mem com o rendimento fixado, não terminando, porém, o pra-
zo, sem que hajam decorridos vinte dias sobre a data do registo 
dos avisos postais enviados aos contribuintes.

Direcção dos Serviços de Finanças, 1 de Junho de 2016.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 920,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Anúncios

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, na Direcção dos 
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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

二款的規定公佈，准考人知識考試之筆試成績名單，以及口試地

點、日期及時間已張貼在宋玉生廣場411-417號“皇朝廣場”十七

樓統計暨普查局內，並於統計暨普查局網頁內公佈。

二零一六年六月六日於統計暨普查局

局長 楊名就

（是項刊登費用為 $1,018.00）

為填補統計暨普查局人員編制內傳譯及翻譯特別職程的

第一職階一等翻譯員（中葡傳譯及翻譯範疇）一缺，現根據第

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15/SA EA P/90號批

示的規定，以有限制及考核方式進行普通晉級開考。有關開考通

告正張貼在宋玉生廣場411-417號“皇朝廣場”十七樓統計暨普

查局內，並於統計暨普查局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。

統計暨普查局為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》規定，以文件審閱及有限制方式，為統計

暨普查局之公務人員進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼

在宋玉生廣場411-417號“皇朝廣場”十七樓統計暨普查局內，並

於統計暨普查局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，自本公告公佈在《澳門特別行政區公報》後

的第一個工作日起計算：

行政任用合同人員空缺：

1. 技術員組別的第一職階一等技術員（統計資料推廣範疇）

二缺；

Serviços de Estatística e Censos (DSEC), sita na Alameda Dr. 
Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 
17.º andar, e publicada na internet da DSEC, a lista classifica-
tiva da prova escrita de conhecimentos, e o local, data e horas 
da prova oral dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um 
lugar de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
línguas chinesa e inglesa, da carreira especial, área de interpre-
tação e tradução do quadro de pessoal da DSEC, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 44, II Série, de 4 de Novembro de 2015.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 6 de Ju-
nho de 2016.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Torna-se público que se encontra afixado, na Direcção dos 
Serviços de Estatística e Censos (DSEC), sita na Alameda Dr. 
Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 
17.º andar, e publicado na internet da DSEC e da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, o aviso referen-
te à abertura do concurso comum, de acesso, de prestação de 
provas e condicionado aos trabalhadores da DSEC, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos», no Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos» e 
no Despacho n.º 15/SAEAP/90, para o preenchimento de um 
lugar de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, área de 
línguas chinesa e portuguesa, da carreira especial, na área de 
interpretação e tradução, do quadro do pessoal da Direcção 
dos Serviços de Estatística e Censos, 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.

Informa-se que se encontram afixados, na Direcção dos 
Serviços de Estatística e Censos (DSEC), sita na Alameda Dr. 
Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 
17.º andar, e publicados na internet da DSEC e da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, os avisos referen-
tes a abertura dos concursos comuns, de acesso, documentais, 
condicionados aos trabalhadores da DSEC, nos termos defini-
dos 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», com dez 
dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do 
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anún-
cio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau, tendo em vista o preenchimento dos seguintes lugares:

Lugares dos trabalhadores contratados por contrato admi-
nistrativo de provimento:

1. Dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de 
promoção de informação estatística, do grupo de pessoal técni-
co;
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2. 技術員組別的第一職階一等技術員（資訊範疇）二缺。

確定委任人員空缺：

1. 技術員組別的第一職階一等技術員（行政及財政範疇）一

缺；

2. 統計範疇特別職程的第一職階首席特級對外貿易編碼員

一缺；

3. 統計範疇特別職程的第一職階一等統計技術員二缺。

二零一六年六月八日於統計暨普查局

局長 楊名就

（是項刊登費用為 $2,388.00）

消 費 者 委 員 會

名 單

消費者委員會通過以審查文件方式，為行政任用合同人員進

行第六級別第一職階首席高級技術員一缺的限制性普通晉級開

考公告已於二零一六年四月二十七日在《澳門特別行政區公報》

第十七期第二組內公佈。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

歐永棠 ............................................................................. 80.44

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佈之日起計十個

工作日內向許可開考的實體提起訴願。

（經二零一六年六月七日經濟財政司司長批示認可）

二零一六年六月二日於消費者委員會

典試委員會：  

主席：消費者委員會顧問高級技術員 袁奕虹

正選委員：消費者委員會顧問高級技術員 易惠儀

     教育暨青年局首席高級技術員 李金薇

（是項刊登費用為 $1,429.00）

2. Dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de 
informática, do grupo de pessoal técnico.

Lugares dos trabalhadores de nomeação definitiva:

1. Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área admi-
nistrativa e financeira, do grupo de pessoal técnico;

2. Um lugar de codificador de comércio externo especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira especial, área de estatística;

3. Dois lugares de técnico de estatística de 1.ª classe, 1.º esca-
lão, da carreira especial, área de estatística.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 8 de Ju-
nho de 2016.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 2 388,00)

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior principal, 1.º escalão, nível 6, para o pessoal 
provido em regime de contrato administrativo de provimento 
do Conselho de Consumidores, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 17, II Série, de 27 de Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Ao Weng Tong .................................................................... 80,44

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

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

Economia e Finanças, de 7 de Junho de 2016).

Conselho de Consumidores, aos  2 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Yuen Iek Hong, técnica superior assessora do 
Conselho de Consumidores.

Vogais efectivas: Iek Wai I, técnica superior assessora do 
Conselho de Consumidores; e

Lei Kam Mei, técnica superior principal da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 

E DE COMERCIALIZAÇÃO

Aviso

Deliberação n.º 01/FDIC/2016

O Conselho Administrativo do Fundo de Desenvolvimento 
Industrial e de Comercialização, reunido na sessão do dia 27 
de Maio de 2016, deliberou, de harmonia com o disposto no ar-
tigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 8/2003, o seguinte: 

1. Delega no presidente Tai Kin Ip, a competência prevista 
no n.º 2 do artigo 6.º do regulamento administrativo supramen-
cionado, para autorizar despesas até ao limite de 50 000 pata-
cas.

2. Os actos praticados no uso da delegação referida no nú-
mero anterior devem ser ratificados na reunião do Conselho 
Administrativo que se seguir à sua prática.

3. A presente deliberação produz efeitos desde a data da sua 
publicação.

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, 
aos 27 de Maio de 2016. 

O Conselho Administrativo:

Presidente: Tai Kin Ip.

Vogais: Chan Weng Tat; 

Yau Yun Wah; 

Vong Cheng Kam;

Jacques, Sylvia Isabel.

(Custo desta publicação $1 429,00) 

GABINETE DE APOIO AO SECRETARIADO

PERMANENTE DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO

ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS

PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de intérprete-tradutor principal, 1.º escalão, da carreira de 
intérprete-tradutor, provido em regime de contrato administrativo 
de provimento do pessoal do Gabinete de Apoio ao Secreta-
riado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica 
e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa 
(GASPF), aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 
23 de Março de 2016:

工 商 業 發 展 基 金

通 告

第01/FDIC/2016號決議

根據第8/2003號行政法規第六條的規定，工商業發展基金管

理委員會於二零一六年五月二十七日的會議作出決議如下：

一、授予戴建業主席上述行政法規第六條第二款的權限，以

許可不超過澳門幣五萬元的開支。

二、行使上款授權所作的行為，須在作出行為後的首次管理

委員會會議中予以追認。

三、本決議自公佈日起生效。

二零一六年五月二十七日於工商業發展基金

管理委員會

主席：戴建業

委員：陳詠達

 邱潤華

 黃晴錦

 Jacques, Sylvia Isabel（陳美蓮） 

（是項刊登費用為 $1,429.00）

中 國 與 葡 語 國 家 經 貿 合 作 論 壇

常 設 秘 書 處 輔 助 辦 公 室

名 單

為填補經由中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助

辦公室以行政任用合同任用的翻譯員職程第一職階首席翻譯員

一缺，經二零一六年三月二十三日第十二期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考公

告。現公佈應考人評核成績如下：



14174 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 24 期 —— 2016 年 6 月 15 日

合格應考人： 分

鍾澤燕 ............................................................................. 80.19

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及第二款的規定，應考人可自本成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經經濟財政司司長二零一六年五月二十三日批示確認）

二零一六年五月十二日於中國與葡語國家經貿合作論壇常

設秘書處輔助辦公室

典試委員會：

主席：中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公

 室主任翻譯員 鄺昀

正選委員：首席顧問高級技術員（地圖繪製暨地籍局） 趙

  杏嫦

候補委員：中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助

  辦公室顧問高級技術員 Lurdes Marques Silva 

  Carneiro de Sousa

（是項刊登費用為 $1,771.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

名 單

澳門保安部隊事務局為填補文職人員行政任用合同高級技

術員職程第一職階一等高級技術員一缺，經於二零一六年四月

十三日第十五期《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。現公佈准考人評核成

績如下：

合格准考人： 分

曾慶松 ............................................................................. 75.56

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考之實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一六年五月三十日的批示確認）

二零一六年五月二十六日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 賴寧筠

Candidato aprovado: valores

Chong Chak In ....................................................................80,19

Nos termos dos n.os 1 e 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), o 
candidato pode interpor recurso da presente lista para a entidade 
que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 23 de Maio de 2016).

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, aos 12 de Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Kuong Wan, intérprete-tradutora chefe do GASPF.

Vogal efectiva: Chiu Hang Seong, técnica superior assessora 
principal da DSCC.

Vogal suplente: Lurdes Marques Silva Carneiro de Sousa, 
técnica superior assessora do GASPF.

(Custo desta publicação $ 1 771,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico superior, em regime de contrato administrativo de provi-
mento do pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 15, II 
Série, de 13 de Abril de 2016: 

Candidato aprovado: valores

Chang Heng Chong ............................................................ 75,56

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lis-
ta, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publica-
ção para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Segurança, de 30 de Maio de 2016).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 26 de Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Lai Neng Kuan, técnico superior assessor da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau. 
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委員：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 謝韻儀

   法務局一等高級技術員 蘇文曾

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制內文案職程第一

職階顧問文案一缺，經於二零一六年四月二十日第十六期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

黃健 ................................................................................. 86.75

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考之實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一六年六月六日的批示確認）

二零一六年六月一日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 吳惠珊

委員：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 陳岸武

   法務局顧問文案 唐伯福

 澳門保安部隊事務局為填補文職人員行政任用合同高級技

術員職程第一職階首席高級技術員一缺，經於二零一六年四月

二十日第十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文

件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現公佈准考人評核成

績如下：

合格准考人： 分

蔡瑞珍 ............................................................................. 85.06

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考之實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一六年六月六日的批示確認）

二零一六年六月二日於澳門保安部隊事務局

Vogais: Che Wan I, técnico superior assessor da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Sou Man Chang, técnico superior de 1.ª classe da Direcção 
dos Serviços de Assuntos de Justiça.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um lu-
gar de letrado assessor, 1.º escalão, da carreira de letrado do 
quadro do pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II 
Série, de 20 de Abril de 2016: 

Candidato aprovado: valores

Wong Kin ............................................................................. 86,75

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lis-
ta, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publica-
ção para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Segurança, de 6 de Junho de 2016).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 1 
de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Ung Wai San, técnico superior assessor da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Chan Ngon Mou, técnico superior assessor da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e 

Tong Pak Fok, letrado assessor da Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, em regime de contrato administrativo de provimento  
do pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de Se-
gurança de Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II 
Série, de 20 de Abril de 2016: 

Candidato aprovado: valores

Choi Soi Chan ..................................................................... 85,06

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lis-
ta, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publica-
ção para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Segurança, de 6 de Junho de 2016).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 2 de Junho de 2016.
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典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 謝韻儀

委員：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 陳其專

   財政局首席顧問高級技術員 伍助成

澳門保安部隊事務局為填補文職人員行政任用合同翻譯員

職程第一職階主任翻譯員一缺，經於二零一六年四月二十日第

十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限

制方式進行普通晉級開考公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

Sofia Alexandra do Rosario Esteves .......................... 81.56

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考之實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一六年六月六日的批示確認）

二零一六年六月二日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局顧問翻譯員 黃淑儀

委員：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 蕭結德

   行政公職局首席顧問高級技術員 李錦垣

澳門保安部隊事務局為填補文職人員行政任用合同技術輔

導員職程第一職階一等技術輔導員（資訊範疇）一缺，經於二

零一六年四月二十日第十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現公佈准

考人評核成績如下：

合格准考人： 分

梁日昇 ............................................................................. 76.11

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考之實體提起上訴。

O Júri:

Presidente: Che Wan I, técnico superior assessor da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Chan Kei Chun, técnico superior assessor da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e 

Un Cho Seng, técnico superior assessor principal da Direc-
ção dos Serviços de Finanças.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um 
lugar de intérprete-tradutor chefe, 1.º escalão, da carreira de 
intérprete-tradutor, em regime de contrato administrativo de 
provimento do pessoal civil da Direcção dos Serviços das For-
ças de Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 16, II Série, de 20 de Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Sofia Alexandra do Rosario Esteves ............................... 81,56

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lis-
ta, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publica-
ção, para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Segurança, de 6 de Junho de 2016).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 2 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Vong Sok I, intérprete-tradutora assessora da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Sio Kit Tak, técnico superior assessor da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Lei Kam Wun, técnico superior assessor principal da Direc-
ção dos Serviços de Administração e Função Pública. 

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de informá-
tica, da carreira de adjunto-técnico, em regime de contrato 
administrativo de provimento do pessoal civil da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau, aberto por anún-
cio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 16, II Série, de 20 de Abril de 2016: 

Candidato aprovado: valores

Leong Iat Seng .................................................................... 76,11

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lis-
ta, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publica-
ção para a entidade que autorizou a abertura do concurso.
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（經保安司司長於二零一六年六月六日的批示確認）

二零一六年六月三日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局首席技術員 宋啓華

委員：澳門保安部隊事務局首席技術輔導員 張慧玲

   身份證明局特級技術輔導員 馮瑞珠

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制內行政技術助理

員職程第一職階首席特級行政技術助理員三缺，經於二零一六

年四月二十日第十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以

審查文件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現公佈准考人

評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 李佐治 ........................................................................ 87.75

2.º 高文龍 ........................................................................ 86.25

3.º 謝美娟 ........................................................................ 85.94

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考之實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一六年六月六日的批示確認）

二零一六年六月三日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局二等技術員 凌永豫

委員：澳門保安部隊事務局首席技術輔導員 麥詠珊

   教育暨青年局首席技術員 林思敏

（是項刊登費用為 $7,354.00）

公 告

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制內技術輔導員職

程第一職階首席特級技術輔導員（資訊範疇）一缺，經於二零

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

Segurança, de 6 de Junho de 2016).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 3 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Song Kai Va, técnico principal da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Cheong Wai Leng, adjunto-técnico principal da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e 

Fong Soi Chu, adjunto-técnico especialista da Direcção dos 
Serviços de Identificação.

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, documental e condicionado, para o preenchimento de três 
lugares de assistente técnico administrativo especialista princi-
pal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo 
do quadro do pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 16, II Série, de 20 de Abril de 2016: 

Candidatos aprovados: valores

1.º Jorge Tomás Cardoso das Neves .................................87,75

2.º Manuel Paulo Couto .....................................................86,25

3.º Che Mei Kun ..................................................................85,94

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

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

Segurança, de 6 de Junho de 2016).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 3 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Leng Weng U, técnico de 2.ª classe da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Mak Veng San, adjunto-técnico principal da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e 

Lam Sze Man, técnico principal da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 7 354,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
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一六年五月十一日第十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現根據第

23/2011號行政法規第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名

單已張貼於澳門保安部隊事務局大堂，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年六月三日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局特級技術員 伍良錦

委員：澳門保安部隊事務局首席技術員 周家樂

   教育暨青年局二等技術員 李惠斯

澳門保安部隊事務局為填補文職人員行政任用合同技術員

職程第一職階首席技術員（資訊範疇）一缺，經於二零一六年五

月十八日第二十期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查

文件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號

行政法規第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼

於澳門保安部隊事務局大堂，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年六月七日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局首席高級技術員 黃健強

委員：澳門保安部隊事務局首席高級技術員 李雲海

   燃料安全委員會首席技術員 岑嘉欣

（是項刊登費用為 $2,144.00）

為填補澳門保安部隊事務局文職人員行政任用合同文案職

程第一職階一等文案（中文範疇）一缺，經於二零一六年四月

二十七日第十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過考核

方式進行普通對外入職開考的開考通告。現根據第23/2011號行

a lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, área de 
informática, da carreira de adjunto-técnico do quadro do pes-
soal civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 19, II Série, de 
11 de Maio de 2016.

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

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 3 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Ng Leong Kam, técnico especialista da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Chau Ka Lok, técnico principal da Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau; e

Lei Wai Si, técnico de 2.ª classe da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude.

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no 
átrio da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, a lista provisória do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental e condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico principal, 1.º escalão, área de informática, 
da carreira de técnico, em regime de contrato administrativo 
de provimento do pessoal civil da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 20, II Série, de 18 de Maio de 2016.

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

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 7 de Junho de 2016.

O Júri:

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

Vogais: Lei Wan Hoi, técnico superior principal da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Sam Ka Ian, técnico principal da Comissão de Segurança 
dos Combustíveis.

(Custo desta publicação $ 2 144,00)

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, e disponibilizada na 
página electrónica da DSFSM — http://www.fsm.gov.mo — a 
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政法規第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於

澳門保安部隊事務局大堂，以供查閱。該名單亦已上載於本局網

頁http://www.fsm.gov.mo。

二零一六年六月六日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：廳長 林壘立消防總長

委員：副警司 徐小華

   主任文案 黃健

（是項刊登費用為 $1,057.00）

根據第14/2009號法律、第12/2015號法律及第23/2011號行

政法規之規定，現以審查文件及有限制方式，為本局文職人員進

行下列普通晉級開考，以填補以下空缺：

行政任用合同人員：

 第一職階顧問高級技術員兩缺。

上述開考之通告已上載於澳門保安部隊網頁及行政公職局

網頁，以及張貼在澳門保安部隊事務局大堂。投考申請應自本公

告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十

日內遞交。

根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規之規定，現以

審查文件及有限制方式，為本局文職人員進行下列普通晉級開

考，以填補以下空缺：

編制內人員：

第一職階首席特級技術輔導員一缺。

上述開考之通告已上載於澳門保安部隊網頁及行政公職局

網頁，以及張貼在澳門保安部隊事務局大堂。投考申請應自本公

告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十

日內遞交。

lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de ingres-
so externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 
um lugar de letrado de 1.ª classe, 1.º escalão, área de língua chi-
nesa, da carreira de letrado, em regime de contrato administra-
tivo de provimento do pessoal civil da Direcção dos Serviços 
das Forças de Segurança de Macau, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 17, II Série, de 27 de Abril de 2016.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 6 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Lam Loi Lap, chefe principal do CB, chefe de 
departamento.

Vogais: Choi Sio Wa, subcomissária do CPSP.

Wong Kin, letrada-chefe.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental e condicionado ao pessoal civil da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 e na Lei n.º 12/2015 e no 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, para o preenchimen-
to dos seguintes lugares:

Para o pessoal em regime de contrato administrativo de pro-
vimento:

Dois lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão.

O respectivo aviso de abertura encontra-se disponível nas 
webpages das Forças de Segurança de Macau e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública, bem como 
afixado no átrio destes Serviços. 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.

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental e condicionado ao pessoal civil da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011, para o preenchimento do seguinte lugar: 

Para o pessoal do quadro:

Um lugar de adjunto-técnico especialista principal, 1.º esca-
lão.

O respectivo aviso de abertura encontra-se disponível nas 
webpages das Forças de Segurança de Macau e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública, bem como 
afixado no átrio destes Serviços. 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.
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二零一六年六月七日於澳門保安部隊事務局

局長 潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $1,840.00）

司 法 警 察 局

名 單

按照刊登於二零一六年四月六日第十四期第二組《澳門特別

行政區公報》的公告，有關以審查文件及有限制方式進行的普通

晉級開考，以填補本局行政任用合同制度任用的技術輔導員職

程的第一職階特級技術輔導員兩缺，合格投考人的最後成績如

下：

合格投考人： 分

1.º 羅詩雅 ........................................................................ 74.52

2.º 吳華錚 ........................................................................ 73.02

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，投考人可在

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一六年六月二日批示認可）

二零一六年五月三十日於司法警察局

典試委員會： 

主席：處長 高麗娟 

正選委員：一等督察 徐一平  

  特級技術輔導員（身份證明局） 馮瑞珠 

（是項刊登費用為 $1,292.00）

公 告

為填補司法警察局行政任用合同制度任用的行政技術助理

員職程第一職階特級行政技術助理員四缺，二零一六年五月十一

日第十九期第二組《澳門特別行政區公報》刊登公告，以審查文

件及有限制方式進行普通晉級開考。現根據第23/2011號行政法

規第十八條第三款的規定公佈投考人臨時名單，該名單已張貼

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 7 de Junho de 2016.

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

(Custo desta publicação $ 1 840,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Lista

De classificação final dos candidatos aprovados no concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento de dois lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, providos em regime de 
contrato administrativo de provimento da Polícia Judiciária, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, de 6 de 
Abril de 2016:

Candidatos aprovados:  valores

1.º Lo Si Nga ........................................................................74,52

2.º Ng Wa Chang .................................................................73,02

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da lista de 
classificação final, no prazo de dez dias úteis, a contar da data 
da sua publicação.

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

Segurança, de 2 de Junho de 2016).

Polícia Judiciária, aos 30 de Maio de 2016.

O Júri do concurso: 

Presidente: Kou Lai Kun, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Choi Iat Peng, inspector de 1.ª classe; e

Fong Soi Chu, adjunta-técnica especialista da Direcção dos 
Serviços de Identificação.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

Anúncios

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau, bem como no website desta Polí-
cia, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
quatro lugares de assistente técnico administrativo especialis-
ta,  1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, 
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於澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓十八樓人事及行政處及

上載於本局網站，以供查閱。

根據同一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。

二零一六年六月六日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $1,018.00）

為填補司法警察局行政任用合同制度任用的高級技術員職

程之第一職階顧問高級技術員（社區警務及公共關係範疇）一

缺，經於二零一六年五月十一日第十九期第二組《澳門特別行政

區公報》刊登公告，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開

考。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，公佈

投考人臨時名單，該名單已張貼於澳門友誼大馬路823號司法警

察局大樓十八樓人事及行政處及上載於本局網站內，以供查閱。

根據同一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。

二零一六年六月八日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $920.00）

懲 教 管 理 局

公 告

為填補懲教管理局編制內技術員職程第一職階一等技術員

五缺，經二零一六年五月二十五日第二十一期第二組《澳門特別

行政區公報》刊登以審查文件方式進行普通限制性晉級開考之

公告。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定公

佈，投考人臨時名單已張貼於澳門路環竹灣馬路聖方濟各街懲

教管理局行政樓地下告示板，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款之規定，該臨時名單被

視為確定名單。

providos em regime de contrato administrativo de provimento 
da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 19, II 
Série, de 11 de Maio de 2016. 

A lista acima referida é considerada definitiva, nos termos 
do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administra-
tivo.

Polícia Judiciária, aos 6 de Junho de 2016.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau, bem como no website desta Po-
lícia, a lista provisória do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, área de liga-
ção entre polícia e comunidade e relações públicas, da carreira 
de técnico superior, provido em regime de contrato adminis-
trativo de provimento da Polícia Judiciária, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 19, II Série, de 11 de Maio de 2016. 

A lista acima referida é considerada definitiva, nos termos 
do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administra-
tivo. 

Polícia Judiciária, aos 8 de Junho de 2016.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 920,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, 
no quadro de anúncio do rés-do-chão da Direcção dos Serviços 
Correccionais, sita na Rua de S. Francisco Xavier, s/n, Coloane, 
Macau, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores da 
Direcção dos Serviços Correccionais, para o preenchimento de 
cinco vagas de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, provido do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços 
Correccionais, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 21, II Série, 
de 25 de Maio de 2016. 

A referida lista provisória é considerada definitiva, ao abrigo 
do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma legal.
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二零一六年六月七日於懲教管理局

典試委員會：

主席：懲教管理局組織及資訊處處長 曾文威

正選委員：懲教管理局特級技術員 張詠兒

  交通事務局特級技術員 甘俊傑

（是項刊登費用為 $1,361.00）

消 防 局

名 單

根據《澳門保安部隊軍事化人員通則》（E M F S M）第

一百六十三條第四款d）項之規定，刊登有關二零一六年五月四日

第十八期第二組《澳門特別行政區公報》所公布，關於開設消防局

人員編制基礎職程之晉升首席消防員課程之最後評核名單：

1. 合格者：

次序編號
一等消防員/
/消防員編號

 姓名 最後評核

1.º 410021 陳柱錦 ......... 11.3

2.º 419061 鄧仲文 ......... 11.2

3.º 407041 梁門發 ......... 10.9

4.º 416041 余志強 ......... 10.8

5.º 421051 嚴世傑 ......... 10.6  a）

6.º 416081 甄子維 ......... 10.6  a）

7.º 440081 李銘基 ......... 10.6

8.º 415081 馬順祺 ......... 10.4

9.º 444921 趙偉明 ......... 10.2  a）

10.º 486921 梁全輝 ......... 10.2  a）

11.º 409931 梁家彬 ......... 10.2  a）

12.º 403061 宋越明 ......... 10.2  a）

13.º 416060 洪雪芬 ......... 10.2

14.º 400080 曾嘉雯 ......... 10.1  a）

15.º 417081 岑展鴻 ......... 10.1  a）

16.º 433081 陳百全 ......... 10.1

17.º 460981 蕭仲思 ......... 10  a）

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 7 de Junho de 
2016.

O Júri:

Presidente: Chang Man Wai, chefe da Divisão de Organização e 
Informática da Direcção dos Serviços Correccionais.

Vogais efectivos: Cheong Weng I, técnica especialista da Direc-
ção dos Serviços Correccionais; e

Kam Chun Kit, técnico especialista da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos de Tráfego.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

CORPO DE BOMBEIROS

Lista

De classificação final, de acordo com o estipulado na alínea d) 
do n.º 4 do artigo 163.º do Estatuto dos Militarizados das For-
ças de Segurança de Macau (EMFSM), do concurso de admis-
são ao curso de promoção a bombeiro principal, da carreira de 
base do quadro de pessoal do Corpo de Bombeiros, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 18, II Série, de 4 de Maio de 2016:

1. Candidatos aprovados (aptos):

Número
de ordem

Bombeiro de 
primeira/

/Bombeiro
número

   Nome
Classificação

final

 1.º 410 021 Chan Chu Kam ...........11, 3

 2.º 419 061 Tang Chong Man ........11, 2

 3.º 407 041 Leong Mun Fat ...........10, 9

 4.º 416 041 U Chi Keong ...............10, 8

 5.º 421 051 Im Sai Kit ....................10, 6  a)

 6.º 416 081 Ian Chi Wai .................10, 6  a)

 7.º 440 081 Lei Meng Kei ..............10, 6

 8.º 415 081 Ma Son Kei ..................10, 4

 9.º 444 921 Chiu Wai Meng ...........10, 2  a)

10.º 486 921 Leong Chun Fai ..........10, 2  a)

11.º 409 931 Leong Ka Pan .............10, 2  a)

12.º 403 061 Song Ut Meng .............10, 2  a)

13.º 416 060 Hong Sut Fan ..............10, 2

14.º 400 080 Chang Ka Man ............10, 1  a)

15.º 417 081 Sam Chin Hong ..........10, 1  a)

16.º 433 081 Chan Pak Chun ..........10, 1

17.º 460 981
Siu Chong Si 
aliás Luis Siu ...............10  a)
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次序編號
一等消防員/
/消防員編號

 姓名 最後評核

18.º 417060 徐婷楓 ......... 10  a）

19.º 418071 鄭俊杰 ......... 10

20.º 416941 梁家恩 ......... 9.9  a）

21.º 431081 黃崇昇 ......... 9.9  

22.º 405911 謝國全 ......... 9.8  a）

23.º 435951 陳繼鉛 ......... 9.8  a）

24.º 413981 郭健龍 ......... 9.8  a）

25.º 418061 吳競邦 ......... 9.8  a）

26.º 408071 吳卓斌 ......... 9.8

27.º 423931 梁炳威 ......... 9.7  a）

28.º 412041 廖志清 ......... 9.7  a）

29.º 423071 梁健忠 ......... 9.7  a）

30.º 404081 馮運達 ......... 9.7  a）

31.º 424081 林俊杰 ......... 9.7

32.º 417941 張培華 ......... 9.6  a）

33.º 440951 梁以孝 ......... 9.6  a）

34.º 406071 李浩銘 ......... 9.6  a）

35.º 402081 李國偉 ......... 9.6

36.º 416940 劉章旋 ......... 9.5  a）

37.º 420021 鄧仲錦 ......... 9.5  a）

38.º 414041 王耀鍵 ......... 9.5  a）

39.º 413041 馮偉健 ......... 9.5  a）

40.º 409071 鄭健輝 ......... 9.5  a）

41.º 408081 呂志力 ......... 9.5  a）

42.º 418081 黃志遠 ......... 9.5  a）

43.º 423081 李俊傑 ......... 9.5  a）

44.º 425081 黃偉然 ......... 9.5  a）

45.º 436081 羅嘉鳴 ......... 9.5  a）

46.º 449091 梁立德 ......... 9.5

47.º 413951 廖炳同 ......... 9.4  a）

48.º 420011 何昆義 ......... 9.4  a）

49.º 413061 鍾志輝 ......... 9.4  a）

50.º 411060 湯倩笙 ......... 9.4  a）

51.º 435081 徐志偉 ......... 9.4  a）

52.º 437081 楊鑑賢 ......... 9.4

53.º 402011 禤建華 ......... 9.3  a）

54.º 402021 陳一飛 ......... 9.3  a）

55.º 403081 盧嘉耀 ......... 9.3  a）

56.º 441081 柯仲江 ......... 9.3

Número
de ordem

Bombeiro de 
primeira/

/Bombeiro
número

   Nome
Classificação

final

18.º 417 060 Choi Teng Fong...........10  a)

19.º 418 071 Cheang Chon Kit ........10

20.º 416 941 Leong Ka Yan .............9, 9  a)

21.º 431 081 Wong Song Seng .........9, 9  

22.º 405 911 Che Kuok Chun ..........9, 8  a)

23.º 435 951 Chan Kai Iun...............9, 8  a)

24.º 413 981 Kuok Kin Long ...........9, 8  a)

25.º 418 061 Ng Keng Pong .............9, 8  a)

26.º 408 071 Ng Cheok Pan .............9, 8

27.º 423 931 Leong Peng Vai...........9, 7  a)

28.º 412 041 Lio Chi Cheng .............9, 7  a)

29.º 423 071 Leong Kin Chong .......9, 7  a)

30.º 404 081 Fong Wan Tat ..............9, 7  a)

31.º 424 081 Lam Chon Kit .............9, 7

32.º 417 941 Cheong Pui Wa ...........9, 6  a)

33.º 440 951 Leong I Hao ................9, 6  a)

34.º 406 071 Lei Hou Meng .............9, 6  a)

35.º 402 081 Lei Kuok Wai ..............9, 6

36.º 416 940 Lao Cheong Sun .........9, 5  a)

37.º 420 021 Tang Chong Kam .......9, 5  a)

38.º 414 041 Wong Io Kin ................9, 5  a)

39.º 413 041 Fung Wai Kin ..............9, 5  a)

40.º 409 071 Cheang Kin Fai ...........9, 5  a)

41.º 408 081 Loi Chi Lek .................9, 5  a)

42.º 418 081 Wong Chi Un ..............9, 5  a)

43.º 423 081 Lei Chon Kit ...............9, 5  a)

44.º 425 081 Wong Wai In ...............9, 5  a)

45.º 436 081 Lo Ka Meng ................9, 5  a)

46.º 449 091 Leong Lap Tak ...........9, 5

47.º 413 951 Lio Peng Tong .............9, 4  a)

48.º 420 011 Ho Kuan I ....................9, 4  a)

49.º 413 061 Chong Chi Fai .............9, 4  a)

50.º 411 060 Tong Sin Sang .............9, 4  a)

51.º 435 081 Choi Chi Wai...............9, 4  a)

52.º 437 081 Ieong Kam In ..............9, 4

53.º 402 011 Hun Kin Wa ................9, 3  a)

54.º 402 021 Chan Iat Fei .................9, 3  a)

55.º 403 081 Lou Ka Io ....................9, 3  a)

56.º 441 081 O Chong Kong ............9, 3
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次序編號
一等消防員/
/消防員編號

 姓名 最後評核

57.º 438081 戴俊傑 ......... 9.2

58.º 431941 吳鏡棠 ......... 9.1

59.º 406060 關海燕 ......... 9  a）

60.º 420071 陳燕飛 ......... 9  a）

61.º 434081 古立俊 ......... 9

62.º 430081 李雄 ............. 8.8  a）

63.º 445081 古錦壽 ......... 8.8  a）

64.º 408091 關新光 ......... 8.8

65.º 404061 阮煜駿 ......... 8.7  a）

66.º 414091 李嘉豪 ......... 8.7

67.º 461091 黃志峰 ......... 8.6

68.º 446091 甄子俊 ......... 8.5

69.º 413091 李健威 ......... 8.4

70.º 436091 梁建邦 ......... 8.3

71.º 420061 馮宇明 ......... 8.2  a）

72.º 427081 顏植南 ......... 8.2

73.º 421091 鄭正康 ......... 8.1  a）

74.º 424091 李健業 ......... 8.1

75.º 409081 龍文威 ......... 8  a）

76.º 412091 林加進 ......... 8

77.º 438091 鄧浩邦 ......... 7.7

78.º 426091 龔嘉駿 ......... 7.5  a）

79.º 440091 雷勁豪 ......... 7.5

80.º 443091 李文中 ......... 7.2

81.º 465091 陳健強 ......... 7

82.º 430091 黃庭烽 ......... 6.6

a）年資較長之軍事化人員（第81/2005號保安司司長批示第六款）。

2. 於體能測試中不合格者：

一等消防員/消防員編號  姓名

429921 黃宗鼎 c）

419951 張健武 f）

432011 區偉光 b）

416021 戴華輝 e）

425051 龍海明 b）

405081 梁偉堯 e）

Número
de ordem

Bombeiro de 
primeira/

/Bombeiro
número

   Nome
Classificação

final

57.º 438 081 Tai Chon Kit ................9, 2

58.º 431 941 Ng Keang Tong ...........9, 1

59.º 406 060 Kuan Hoi In ................9  a)

60.º 420 071  Chan In Fei .................9  a)

61.º 434 081 Ku Lap Chon ...............9

62.º 430 081 Lei Hong ......................8, 8  a)

63.º 445 081 Ku Kam Sao ................8, 8  a)

64.º 408 091 Kuan San Kuong ........8, 8

65.º 404 061 Un Iok Chon ...............8, 7  a)

66.º 414 091 Lei Ka Hou ..................8, 7

67.º 461 091 Wong Chi Fong ...........8, 6

68.º 446 091 Ian Chi Chon...............8, 5

69.º 413 091 Lei Kin Wai .................8, 4

70.º 436 091 Leong Kin Pong ..........8, 3

71.º 420 061 Fong U Meng ..............8, 2  a)

72.º 427 081 Ngan Chek Nam .........8, 2

73.º 421 091 Chiang Cheng Hong ..8, 1  a)

74.º 424 091 Lei Kin Ip ....................8, 1

75.º 409 081 Long Man Wai ............8  a)

76.º 412 091 Lam Ka Chon .............8

77.º 438 091 Tang Hou Pong ...........7, 7

78.º 426 091 Kong Ka Chon ............7, 5  a)

79.º 440 091 Loi Keng Hou .............7, 5

80.º 443 091 Lee Man Chung ..........7, 2

81.º 465 091 Chan Kin Keong .........7

82.º 430 091 Vong Teng Fong ..........6, 6

a)  Militarizado mais antigo (n.º 6 do Despacho do Secretário 
para a Segurança n.º 81/2005).

2. Candidatos considerados não aptos em resultado das pro-
vas físicas:

Bombeiro de 
primeira/Bombeiro

número
   Nome

429 921 Wong Chong Teng c)

419 951 Cheong Kin Mou f)

432 011 Ao Wai Kuong b)

416 021 Tai Wa Fai e)

425 051 Long Hoi Meng b)

405 081 Leung Wai Yiu e)
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一等消防員/消防員編號  姓名

443081 陳業鴻 f）

422091 梁嘉興 b）

541111 黃啓君 c）

b）跳遠測試中被淘汰。

c）跨牆測試中被淘汰。

e）80公尺平地跑測試中被淘汰。

f）“谷巴”測驗中被淘汰。

3. 自願放棄者﹕

消防員編號  姓名

409060 李鳳儀

411081 彭健輝

477111 馬俊業

（此名單經由消防局局長於二零一六年六月六日作出確認）

二零一六年六月七日於消防局

局長 梁毓森消防總監

（是項刊登費用為 $7,108.00）

衛 生 局

名 單

按照二零一四年四月八日社會文化司司長批示，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》第二組公

佈，有關以考核方式進行普通對外入職開考，以便錄取三名實習

人員進入二等高級衛生技術員職程（康復職務範疇——物理治

療）的實習，以任用成績名單排列前二名合格實習人員擔任編制

外合同第一職階二等高級衛生技術員之事宜，根據二零一一年十

月二十七日第19/SS/2011號衛生局局長批示附件之《高級衛生技

術員職程入職實習規章》第二十二條規定，現公佈實習員的實習

成績如下：

名次  合格投考人                分

1.º 梁敏慧 ..................................................................81.59 

Bombeiro de 
primeira/Bombeiro

número
   Nome

443 081 Chan Ip Hong f)

422 091 Leong Ka Heng b)

541 111 Wong Kai Kuan c)

b)  Eliminado na prova de salto em comprimento.

c)  Eliminado na prova de salto do muro.

e)  Eliminado na prova de corrida de 80 metros planos.

f)  Eliminado na prova de teste de «Cooper».

3. Candidatos desistentes:

Bombeiro número   Nome

409 060 Lei Fong I

411 081 Pang Kin Fai

477 111 Ma Chon Ip

(Homologada por despacho do comandante do Corpo de Bom-

beiros, de 6 de Junho de 2016).

Corpo de Bombeiros, aos 7 de Junho de 2016. 

O Comandante, Leong Iok Sam, chefe-mor.

(Custo desta publicação $ 7 108,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

Nos termos do artigo 22.º do Despacho n.º 19/SS/2011, de 27 
de Outubro de 2011, do director dos Serviços de Saúde, que 
aprovou em anexo o «Regulamento do estágio para ingresso 
na carreira de técnico superior de saúde», publica-se a lista 
de classificação final dos estagiários ao estágio respeitante ao 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para a admissão de três lugares de estagiários ao estágio para 
ingresso na carreira de técnico superior de saúde de 2.a classe, 
área funcional de reabilitação-fisioterapia; após a conclusão 
do estágio, os primeiros dois estagiários aprovados na lista 
classificativa serão providos, em regime de contrato além do 
quadro, na carreira de técnico superior de saúde de 2.a classe, 1.º 
escalão, dos Serviços de Saúde, aberto por despacho do Ex.mo 
Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de 
Abril de 2014, cujo aviso foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 4 
de Junho de 2014:

Ordem   Candidatos aprovados:        valores

1.º Leong Man Wai .................................................... 81,59



14186 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 24 期 —— 2016 年 6 月 15 日

Ordem   Candidatos aprovados:        valores

2.º Ho Ka Hou ............................................................ 78,97

3.º Lam Ka Wai .......................................................... 66,69

De acordo com o estipulado nas alíneas 4) e 6) do n.º 2 do 
artigo 7.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos servicos públicos), concluído o estágio, os estagiários 
são ordenados em lista classificativa e o provimento dos 
candidatos aprovados efectua-se de acordo com a ordem esta-
belecida na lista classificativa.

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 27 de Maio de 2016). 

Serviços de Saúde, aos 17 de Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Dr. Cardoso Gomes, Fernando, médico consultor.

Vogal efectivo: Kam Mei Kwan Suzana, técnica superior de 
saúde principal.

Vogal suplente: Lam Wing Yin, técnico superior de saúde 
principal.

(Custo desta publicação $ 2 144,00)

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º 00416/03-T)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 27.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 
destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista classificativa da 
prova de conhecimentos dos candidatos ao concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de três lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área 
de aviamento de medicamentos tradicionais chineses, da car-
reira de técnico, em regime de contrato administrativo de pro-
vimento dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 4, II Série, de 27 de Janeiro de 2016.

Serviços de Saúde, aos 6 de Junho de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 989,00)

名次  合格投考人                分

2.º 何家豪 ..................................................................78.97 

3.º 林嘉慧 ..................................................................66.69

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》第七條第二款

（四）項及（六）項規定，實習員按實習成績高低排列於實習成

績名單內，並按該名單所列名次作出任用。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條規定，投考人可自本名單於《澳門特別行政區公

報》公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年五月二十七日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年五月十七日於衛生局

典試委員會：

主席：顧問醫生 Dr. Cardoso Gomes, Fernando

正選委員：首席高級衛生技術員 金美君

候補委員：首席高級衛生技術員 林頴然

（是項刊登費用為 $2,144.00）

公 告

（開考編號：00416/03-T）

為填補衛生局以行政任用合同任用的技術員職程第一職階

二等技術員（中藥配藥範疇）三缺，經二零一六年一月二十七日第

四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對

外入職開考通告。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》第二十七條的規定公佈，投考人知識考試

成績名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並已

上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo），以供查閱。

二零一六年六月六日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $989.00）
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Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 14.º 
do Regulamento Administrativo n.º 3/2015 (Condições para 
a obtenção da graduação em consultor), se encontra afixada, 
na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde 
de S. Januário, e disponível no website destes Serviços: http://
www.ssm.gov.mo, a lista definitiva dos candidatos ao procedi-
mento para a obtenção da graduação em consultor na área fun-
cional hospitalar, área profissional de medicina interna, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 10, II Série, de 9 de Março de 2016.

Serviços de Saúde, aos 6 de Junho de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 617,00)

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 Servi-
ços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e dispo-
nível no website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista 
provisória dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de cin-
quenta e cinco lugares de enfermeiro de grau 1, 1.º escalão, da 
carreira de enfermagem, em regime de contrato administrativo 
de provimento dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 18, II Série, de 4 de Maio de 2016.

Serviços de Saúde, aos 7 de Junho de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 754,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 27.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
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, e 
disponível no website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, 
a lista classificativa da entrevista profissional dos candidatos ao 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de um lugar de operário qualificado, 3.º 
escalão, da carreira de operário qualificado, área de mecânico 
operador do sistema de ar condicionado e equipamentos de 
refrigeração, em regime de contrato administrativo de provi-
mento dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 6, II Série, de 11 de Fevereiro de 2016.    

Serviços de Saúde, aos 7 de Junho de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 783,00)

為展開取得醫院職務範疇內科顧問醫生級別資格的程序，

經二零一六年三月九日第十期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登的程序通告。現根據第3/2015號行政法規《取得顧問醫生級

別的條件》第十四條第三款規定公佈，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。

二零一六年六月六日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $617.00）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的護士職程第一職

階一級護士五十五缺，經二零一六年五月四日第十八期《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及上載於本局網頁

http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一六年六月七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $754.00）

為填補衛生局以行政任用合同任用的技術工人職程第三職

階技術工人（冷氣系統及冷凍設備技工範疇）一缺，經二零一六

年二月十一日第六期《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，投考人專業面試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局行政

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

供查閱。

二零一六年六月七日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $783.00）
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為填補衛生局以行政任用合同制度任用的醫生職程醫院職

務範疇（病理解剖科）第一職階主治醫生一缺，經二零一六年五

月四日第十八期《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131/2012號行政長官

批示《醫生職程開考程序規章》第十一條和第二十二條，以及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八

條第三款規定公佈，投考人臨時名單及知識考試須知已張貼在

若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載於本局網頁：http://

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。

二零一六年六月八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $881.00）

（開考編號：00216/02-TSS）

為錄取一名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職程（放

射職務範疇）所必需的實習；以便以行政任用合同制度招聘衛生

局高級衛生技術員職程第一職階二等高級衛生技術員一缺。經二

零一六年一月二十七日第四期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登以考核方式進行普通對外入職開考通告。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》第二十七條規定

公佈，准考人專業面試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大

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

二零一六年六月八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $920.00）

（開考編號：00516/01-F）

為錄取九名實習人員參加進入藥劑師職程所必需的實習；

以便以行政任用合同制度填補衛生局藥劑師職程第一職階二等

Informa-se que, nos termos definidos nos artigos 11.º e 22.º 
do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e no n.º 3 do 
artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão 
de Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e 
disponível no website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, 
a lista provisória dos candidatos juntamente com as observa-
ções sobre a prova de conhecimentos referentes ao concurso 
comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento de um lugar de médico assistente, 1.º escalão, 
área funcional hospitalar (anatomia patológica), da carreira 
médica, em regime de contrato administrativo de provimento 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 18, II 
Série, de 4 de Maio de 2016.

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

Serviços de Saúde, aos 8 de Junho de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicção $ 881,00)

(Ref. do Concurso n.º 00216/02-TSS)

Nos termos definidos no artigo 27.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos),  
encontra-se afixada na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar do 
Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, bem como está disponível no sítio 
electrónico dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.mo), a 
lista classificativa da entrevista profissional dos candidatos ao 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para a admissão de um lugar de estagiário ao estágio para in-
gresso na carreira de técnico superior de saúde de 2.ª classe, 
área funcional radiológica, com vista ao preenchimento de um 
lugar de técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior de saúde, em regime de contrato 
administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 4, II Série, de 27 de Janeiro de 2016.

Serviços de Saúde, aos 8 de Junho de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 920,00)

(Ref. do Concurso n.º 00516/01-F) 

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
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藥劑師九缺，經二零一六年二月三日第五期《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

二十七條規定公佈，投考人知識考試成績名單已張貼在若憲馬

路衛生局行政大樓一樓人事處及上載於本局網頁（http://www.

ssm.gov.mo）。

二零一六年六月八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,087.00）

旅 遊 局

名 單

為旅遊局以行政任用合同任用的特別職程監察範疇第一職

階一等督察兩缺以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，

開考公告經於二零一六年四月十三日第十五期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 鄭倩儀 ........................................................................ 84.06

2.º 歐陽玉興 .................................................................... 82.56

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。

（經二零一六年六月三日社會文化司司長的批示確認）

二零一六年五月三十日於旅遊局

典試委員會：

主席：特級技術員 黃富華

委員：首席特級督察 羅綺雯

 二等高級技術員（文化局）  陳詠欣

（是項刊登費用為 $1,390.00）

dos serviços públicos), encontra-se afixada na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
bem como está disponível no sítio electrónico dos Serviços 
de Saúde (http://www.ssm.gov.mo), a lista classificativa da 
prova de conhecimentos dos candidatos ao concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para a admissão 
de nove estagiários ao estágio para ingresso na carreira de 
farmacêutico, com vista ao preenchimento de nove lugares de 
farmacêutico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de farma-
cêutico, em regime de contrato administrativo de provimento 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 5, II 
Série, de 3 de Fevereiro de 2016.

Serviços de Saúde, aos 8 de Junho de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Lista

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
dois lugares de inspector de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
especial, área de inspecção, providos em regime de contrato 
administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de 
Turismo, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, de 
13 de Abril de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Cheang Sin I ...................................................................84,06

2.º Ao Ieong Iok Heng .......................................................82,56

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), 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 3 de Junho de 2016).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 30 de Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Vong Fu Va, técnico especialista.

Vogais: Isabel Maria da Rocha Sales, inspectora especialista 
principal; e

Chan Veng Ian, técnica superior de 2.ª classe do Instituto 
Cultural.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)
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公 告

旅遊局為填補以下空缺，現根據第14/20 09號法律《公務

人員職程制度》和第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通

晉級開考，開考通告張貼在澳門宋玉生廣場335-341號獲多利

大廈12樓旅遊局告示板，並公佈於本局網頁（http://industr y.

macaotourism.gov.mo）及行政公職局網頁。報考應自本公告於

《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接的第一個辦公日起計十天

內作出： 

以行政任用合同任用的高級技術員職程第一職階首席顧問

高級技術員兩缺； 

旅遊局人員編制內特別職程監察範疇第一職階顧問督察兩

缺； 

旅遊局人員編制內技術輔導員職程第一職階首席特級技術

輔導員兩缺； 

以行政任用合同任用的技術輔導員職程第一職階首席技術

輔導員一缺。 

二零一六年六月六日於旅遊局

局長 文綺華 

                     （是項刊登費用為 $1,390.00）

旅遊局公佈，根據社會文化司司長於二零一六年五月三日作

出的批示批准，現就「旅遊局新辦公大樓項目規劃顧問服務」的

判給作公開招標。

1. 招標實體：旅遊局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 項目地點：旅遊局新辦公大樓將位於海港前地。

4. 服務目的：服務範圍包括為業主提供建議，研究和數據

庫，收集城市的條件和準備旅遊局新辦公大樓建築設計服務各

項公開招標的程序，並後續提供顧問服務直至得到土地工務運

輸局的確認批准興建為止。

Anúncios

 Torna-se público que se encontram afixados, no quadro de 
informação da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), sita 
na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício 
«Hot Line», 12.º andar, Macau, e publicados na página elec-
trónica destes Serviços (http://industry.macaotourism.gov.
mo) e na página electrónica da Direcção dos Serviços de Ad-
ministração e Função Pública, os avisos referentes à abertura 
dos concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados 
aos trabalhadores da DST, 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, tendo 
em vista o preenchimento dos seguintes lugares: 

Dois lugares de técnico superior assessor principal, 1.º es-
calão, da carreira de técnico superior, providos em regime de 
contrato administrativo de provimento; 

Dois lugares de inspector assessor, 1.º escalão, da carreira 
especial, área de inspecção, do quadro do pessoal da Direcção 
dos Serviços de Turismo; 

Dois lugares de adjunto-técnico especialista principal, 1.º es-
calão, da carreira de adjunto-técnico do quadro do pessoal da 
Direcção dos Serviços de Turismo; 

Um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carrei-
ra de adjunto-técnico, provido em regime de contrato adminis-
trativo de provimento. 

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 6 de Junho de 2016. 

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

A Região Administrativa Especial de Macau faz público 
que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 3 de Maio de 2016, foi 
autorizado o procedimento administrativo para adjudicação 
dos «Serviços de consultadoria de gestão do projecto para as 
novas instalações da Direcção dos Serviços de Turismo».

1. Entidade que põe a prestação de serviços a concurso: Di-
recção dos Serviços de Turismo.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução dos serviços: Largo do Terminal do 
Porto Exterior em Macau.

4. Objecto dos serviços: o âmbito dos serviços compreende 
a consultadoria ao dono da obra, o estudo e a elaboração dos 
dados de base e recolha das condicionantes urbanísticas e pre-
paração do processo do concurso público para a realização do 
projecto das novas instalações da Direcção dos Serviços de Tu-
rismo, bem como o seu seguimento até à fase de licenciamento 
pela DSSOPT.
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5. 執行期限：從接收判給通知書的翌日起計540天（服務I：

180天及服務II：360天）。

6. 標書的有效期：九十天，由公開開啟標書儀式結束後起

計。

7. 臨時保證金：

臨時保證金的金額為澳門幣拾萬元整（$100,000.00），所有

投標人必須以現金、本票或保付支票方式向旅遊局繳交，本票或

保付支票抬頭須註明收款人為“旅遊局”，須提交由旅遊局發出

之收據（正本）；或以銀行擔保方式提供。

8. 確定保證金：判給總價的百分之五。

9. 底價：不設底價。

10. 接納條件：在土地工務運輸局作出計劃編制註冊登記的

實體可參與競投，其工作小組組長（具建築師資格）必須在土地

工務運輸局作出十年或以上的計劃編制及指導工程註冊登記，

以及擁有都市設計履歷；所有工作小組內的專業工程師及或建

築師必須在土地工務運輸局作出四年或以上的計劃編制及指導

工程註冊登記。 

11. 交標地點、日期及時間：

11.1 投標人必須在2016年7月19日17:00時截標時間前，於辦

公時間內將投標書交至澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈

十二樓旅遊局接待處櫃檯，否則不予接納。

11.2 倘若因颱風或不可抗力之原因，導致澳門特別行政區

之公共部門停止辦公，則原定的截標日期及時間順延至緊接的

第一個工作日。

12. 講解會：有意者可於2016年6月23日10:00時，出席於澳

門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈十四樓旅遊局演講廳內舉行

之講解會。

13. 開標地點、日期及時間：

13.1 開標將於2016年7月20日10:00時在位於澳門宋玉生廣

場335-341號獲多利大廈十四樓旅遊局演講廳內舉行。

13.2 倘若因颱風或不可抗力之原因，導致澳門特別行政區

之公共部門停止辦公，則原定的開標日期及時間順延至緊接的

第一個工作日。

5. Prazo máximo de execução: 540 dias a contar do dia se-
guinte ao da recepção de notificação da adjudicação (Serviço I: 
180 dias, Serviço II: 360 dias). 

6. Prazo de validade das propostas: 90 dias, a contar do acto 
público do concurso.

7. Caução provisória: todos os concorrentes deverão prestar 
uma caução provisória, no valor de $ 100 000,00 (cem mil pata-
cas); caso o depósito seja entregue, nesta Direcção dos Serviços 
de Turismo, em numerário, em ordem de caixa ou cheque visa-
do, deverão ser emitidos à ordem da «Direcção dos Serviços de 
Turismo», sendo necessário apresentar o recibo emitido pela 
Direcção dos Serviços de Turismo (original); ou apresentar 
mediante garantia bancária.

8. Caução definitiva: 5% do preço total de adjudicação.

9. Valor dos serviços: sem preço base. 

10. Condições de admissão: podem concorrer as entidades 
inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas 
e Transportes (DSSOPT) na modalidade de prestação de 
serviços de elaboração de projectos, devendo o coordenador 
da equipa (arquitecto licenciado) deter, pelo menos, 10 anos 
de inscrição na DSSOPT, com experiência em urbanismo, e 
os engenheiros de todas as especialidades e/ou arquitectos 
deterem, pelo menos, 4 anos de inscrição na DSSOPT, para a 
elaboração de projectos e direcção de obras. 

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

11.1 Os concorrentes devem entregar as suas propostas no 
Balcão de Atendimento da DST, no Edifício «Hot Line», Ala-
meda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 12.º andar, Macau, 
dentro do horário normal de expediente, sendo o prazo de en-
trega até às 17,00 horas do dia 19 de Julho de 2016, sob pena de 
não serem admitidas.

11.2 Caso os serviços públicos da Região Administrativa 
Especial de Macau encerrem devido a tempestade ou motivo 
de força maior, o termo do prazo de entrega das propostas será 
adiado para o primeiro dia útil, imediatamente seguinte, à 
mesma hora.

12. Sessão de esclarecimento: os interessados podem assistir 
à sessão de esclarecimento deste concurso público que terá lu-
gar às 10,00 horas do dia 23 de Junho de 2016, no Auditório da 
Direcção dos Serviços de Turismo, sito em Macau, na Alameda 
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 14.º 
andar, Macau. 

13. Local, dia e hora do acto público do concurso: 

13.1 Local: Auditório da Direcção dos Serviços de Turismo, sito 
em Macau, na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 
Edifício «Hotline», 14.º andar;

Dia e hora: 20 de Julho de 2016 pelas 10,00 horas.

13.2 Em caso de encerramento dos serviços públicos por mo-
tivo de força maior, a data do acto de abertura das propostas 
dos concorrentes será adiada para o primeiro dia útil imedia-
tamente seguinte, à mesma hora. 
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14. 聲明異議

針對本投標手續遺漏或不當情事，應向下列部門提起有關

聲明異議：

旅遊局

澳門宋玉生廣場335-341號

獲多利大廈十二樓

15. 投標書的評核標準及其所佔的比重：

a）價格：40% 

b）執行服務的人力資源：25%

c）根據承投規則的技術條件提供執行服務的計劃，包括服

務I及II的日程編排及資源分配：5%

d）提供同類型服務的經驗：30%

16. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈十二樓旅遊局

接待處櫃檯。

時間：自本公告刊登日起至公開招標截止日，在辦公日辦公

時間內。

價格：澳門幣伍佰元整（$500.00）。

二零一六年六月六日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $4,280.00）

為填補旅遊局人員編制內技術輔導員職程第一職階首席特

級技術輔導員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制

度》和第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，開考

通告張貼在澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局

告示板，並公佈於本局網頁（http://industry.macaotourism.gov.

mo）及行政公職局網頁。報考應自本公告於《澳門特別行政區公

報》刊登之日緊接的第一個辦公日起計十天內作出。

二零一六年六月七日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $881.00）

14. Reclamações:

Qualquer reclamação sobre preterição ou irregularidade nas 
formalidades do concurso, deverá ser enviada para:

Direcção dos Serviços de Turismo
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Edifício 

Hot Line, 12.º andar, 
Macau

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

a) Preço: 40%;

b) Meios humanos a afectar à prestação de serviços: 25%;

c) Plano de realização da prestação dos serviços, com pro-
posta de calendarização e afectação de meios para os serviços, 
com base nas cláusulas técnicas do caderno de encargos: 5%;

d) Experiência em prestações de serviços semelhantes: 30%.

16. Local, data, horário para a obtenção da cópia e exame do 
processo do concurso: 

Local: Balcão de Atendimento da Direcção dos Serviços de 
Turismo, sito em Macau, na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 335-341, Edifício «Hotline», 12.º andar.

Data e horário: desde a data da publicação do respectivo 
anúncio até ao dia e hora limite para entrega das propostas e 
durante o horário normal de expediente.

Preço: $ 500,00 (quinhentas patacas). 

A Direcção dos Serviços de Turismo, aos 6 de Junho de 
2016.

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 4 280,00)

Torna-se público que se encontra afixado, no quadro de in-
formação da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), sito na 
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hot 
Line», 12.º andar, Macau, e publicado na página electrónica 
destes Serviços (http://industry.macaotourism.gov.mo) e na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública, o aviso referente à abertura do concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
da DST, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), para o preenchimento de um lugar de adjunto-téc-
nico especialista principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-
-técnico do quadro do pessoal da DST, 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 Turismo, aos 7 de Junho de 2016. 

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 881,00)
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社 會 工 作 局

公 告

本局為填補行政任用合同制度技術工人職程第一職階技術

工人（文書送遞範疇）一缺，經於二零一六年二月二十四日第八期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過考核方式進行普通對

外入職開考的通告。現根據第23/2011號行政法規第二十七條第

二款的規定，將准考人知識考試結果及專業面試名單張貼於澳

門西墳馬路六號社會工作局行政及人力資源處告示板，以及上

載於本局網頁http://www.ias.gov.mo供查閱。

二零一六年六月六日於社會工作局

典試委員會：

主席：處長 鄭善懷　

正選委員：一等高級技術員（職務主管）  譚志廣　

  二等技術員 鄭嘉梨　

（是項刊登費用為 $1,057.00）

明暉護養院更換中央空調系統承攬工程

公開招標

1. 招標實體：社會工作局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：澳門馬場東大馬路336號4至7樓。

4. 承攬工程目的：在施工地點進行更換中央空調系統工

程。

5. 最長施工期：90天。

6. 標書的有效期：標書的有效期為90天，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以總額承攬。

8. 臨時擔保：澳門幣壹拾萬元正（$100,000.00），以現金存

款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供（以社會工作局會計及

出納組發出之憑單為準）。

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncios

Informa -se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 27.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontram 
afixados, no quadro informativo da Divisão Administrativa e 
de Recursos Humanos do Instituto de Acção Social, sito na 
Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, e publicados na página 
electrónica deste Instituto, http://www.ias.gov.mo, os resulta-
dos da prova de conhecimentos e a lista dos candidados admi-
tidos à entrevista profissional do concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um 
lugar de operário qualificado, 1.º escalão, área de estafeta, da 
carreira de operário qualificado, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento do IAS, para efeitos de consulta, cujo 
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 
24 de Fevereiro de 2016.

Instituto de Acção Social, aos 6 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Cheang Sin Wai, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Tam Chi Kuong, técnico superior de 1.ª 
classe (chefia funcional); e

Cheang Ka Lei, técnica de 2.ª classe. 

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Concurso público para a empreitada da obra 

de substituição do sistema central de ar condicionado do 

Lar de Cuidados

«Sol Nascente» da Areia Preta

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

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Avenida Leste do Hipódromo 
n.º 336, 4.º - 7.º andares, Macau.

4. Objecto da empreitada: obra de substituição do sistema 
central de ar condicionado no local de execução da obra.

5. Prazo máximo de execução: 90 dias.

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

7. Tipo de empreitada: por preço global.

8. Caução provisória: $ 100 000,00 (cem mil patacas), a pres-
tar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou segu-
ro-caução aprovado nos termos legais (é considerada prestada 
a caução provisória aquando da emissão da prova pela Equipa 
de Contabilidade e Tesouraria do IAS).
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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份支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其

註冊申請的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門西墳馬路6號社會工作局總部，行政及人力資源

處。

截止日期及時間：二零一六年七月十二日（星期二）中午十二

時正。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門區華利街10-24號新寶大廈一樓A，社會工作局會

議室。

日期及時間：二零一六年七月十三日（星期三）上午九時三十

分。

根據十一月八日第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，

及對所提交之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其

代表應出席開標。

14. 倘因颱風或不可抗力之原因引致澳門特別行政區的公共

部門停止辦公，則原定的交標截止日期、公開開標日期及時間將

相應地順延至緊接的第一個工作日。

15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、日期和時間、以及價

格：

地點：澳門西墳馬路6號社會工作局總部，行政及人力資源

處。

日期：自本公告公佈日起至公開招標截標日期及時間止。

時間：辦公時間內。

於社會工作局行政及人力資源處可取得公開招標案卷副

本，每份費用為澳門幣伍佰元正（$500.00）。 

16. 評標標準及其所佔之比重：

——合理造價：60%；

——合理工期：15%；

——施工計劃：5%；

——同類型之施工經驗及質量：15%；

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 admitidas como concor-
rentes as entidades inscritas na DSSOPT para execução de 
obras, bem como as que à data do concurso tenham requerido 
a sua inscrição, neste último caso a admissão é condicionada 
ao deferimento do pedido de inscrição.

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

Local: Divisão Administrativa e de Recursos Humanos da 
sede do Instituto de Acção Social, sita na Estrada do Cemi-
tério, n.º 6, Macau.

Dia e hora limite: 12 de Julho de 2016, 3.ª feira, até às 12,00 
horas.

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: sala de reunião do Instituto de Acção Social, sita na 
Rua de Jorge Álvares, n.os 10-24, San Pou Tai Ha, 1.º andar A, 
Macau.

Data e hora: 13 de Julho de 2016, 4.ª feira, 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 Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de 
Novembro, e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso.

14. No caso de não funcionamento dos Serviços Públicos da 
Região Administrativa Especial de Macau, por motivos de tufão 
ou de força maior, o fim do prazo para a entrega de propostas, 
assim como a hora e data para o acto público do concurso, são 
adiados para o primeiro dia útil imediatamente a seguir.

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

Local: Divisão Administrativa e de Recursos Humanos da 
sede do Instituto de Acção Social, sita na Estrada do Cemi-
tério, n.º 6, Macau.

Data: desde a data de publicação do presente anúncio até à 
data e hora limite para a entrega das propostas.

Hora: durante o horário de expediente.

Pode ser adquirida a cópia do processo na Divisão Adminis-
trativa e de Recursos Humanos deste Instituto pelo preço 
de $ 500,00 (quinhentas patacas) por cada exemplar.

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

— Preço razoável: 60%; 

— Prazo de execução razoável: 15%;

— Plano de trabalhos: 5%;

— Experiência e qualidade em obras semelhantes: 15%;
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——如最近五年內，競投公司或競投者本人沒有被法院或行

政機關裁定曾聘用非法勞工、過職或過界勞工的記錄：5%。

17. 附加的說明文件：由二零一六年六月二十七日至截標日

止，投標者應前往澳門西墳馬路6號社會工作局總部，行政及人

力資源處，了解是否有附加之說明文件。

二零一六年六月六日於社會工作局

  局長 黃艷梅

                     （是項刊登費用為 $3,872.00）

體 育 局

公 告

根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，現將填

補體育局下列空缺，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818號體育

局組織及行政財政管理廳，並於本局網頁內公佈。有關開考的公

告已刊登於二零一六年五月十一日第十九期《澳門特別行政區公

報》第二組內：

1. 編制內人員：

第一職階首席特級技術員一缺；

第一職階一等技術員兩缺；

第一職階首席特級行政技術助理員一缺。

2. 行政任用合同人員：

第一職階首席高級技術員一缺；

第一職階特級技術員一缺；

第一職階特級行政技術助理員一缺；

第一職階首席行政技術助理員一缺。

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。

二零一六年六月八日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $1,537.00）

— Registo comprovativo de que os sócios da sociedade con-
corrente ou o próprio concorrente não tenham sido sentencia-
dos pelo tribunal ou órgão administrativo, de terem empregado 
trabalhadores ilegais, contratado trabalhadores para o exercício 
de funções fora da empreitada ou não autorizados nos últimos 
cinco anos: 5%.

17. Documentos adicionais de esclarecimento: os concor-
rentes deverão comparecer na Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos do IAS, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, 
Macau, a partir de 27 de Junho de 2016 até à data limite para a 
entrega das propostas, para tomar conhecimento de eventuais 
esclarecimentos adicionais. 

Instituto de Acção Social, aos 6 de Junho de 2016.

A Presidente do Instituto, Vong Yim Mui.

(Custo desta publicação $ 3 872,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncio

Faz-se público que se encontram afixadas, nos termos do 
n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, 
no Departamento de Organização e Gestão Administrativa e Fi-
nanceira do Instituto do Desporto (ID), sito na Avenida do Dr. 
Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau, e publicadas no sítio 
da internet deste Instituto, as listas provisórias dos candidatos 
aos concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados, 
para o preenchimento dos seguintes lugares do Instituto do 
Desporto, cujo anúncio dos avisos de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 19, II Série, de 11 de Maio de 2016:

1. Lugares do quadro:

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

Dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão; e

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

2. Lugares dos trabalhadores providos em regime de contra-
to administrativo de provimento:

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

Um lugar de técnico especialista, 1.º escalão;

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

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

As 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 8 de Junho de 2016.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)
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GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Lista

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do Ga-
binete de Apoio ao Ensino Superior, para o preenchimento 
de um lugar de assistente técnico administrativo especialista, 
1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, 
provido em regime de contrato administrativo de provimento 
do GAES, cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 19, II 
Série, de 11 de Maio de 2016:

Candidato aprovado: valores

Ho Lei Lei ............................................................................79,78

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Junho de 2016).

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, 1 de Junho de 2016.

O Júri do concurso:

Presidente: Chan Ka Hou, chefia funcional do Gabinete de 
Apoio ao Ensino Superior.

Vogais efectivas: Lai Vai Meng, técnica superior assessora do 
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior; e

So Sok Mei, técnica superior assessora principal da Direcção 
dos Serviços de Estatística e Censos.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 26 de Maio de 2016, e 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos», no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos» 
e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Servi-
ços Públicos», se acha aberto o concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um 
lugar de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de motorista 
de ligeiros, em regime de contrato administrativo de provimento  
do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior:

1. Tipo, prazo e validade 

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

高 等 教 育 輔 助 辦 公 室

名 單

為填補高等教育輔助辦公室行政任用合同任用的行政技術

助理員職程第一職階特級行政技術助理員壹缺，經於二零一六

年五月十一日第十九期《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的公告。現公佈最後

成績名單如下：

合格准考人： 分

何莉莉 ............................................................................. 79.78

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個工

作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一六年六月六日的批示認可）

二零一六年六月一日於高等教育輔助辦公室

典試委員會：

主席：高等教育輔助辦公室職務主管 陳家豪

正選委員：高等教育輔助辦公室顧問高級技術員 黎慧明

  統計暨普查局首席顧問高級技術員 蘇淑美

（是項刊登費用為 $1,361.00）

通 告

按照社會文化司司長於二零一六年五月二十六日的批示，以

及根據第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12/2015號法律

《公共部門勞動合同制度》的規定，高等教育輔助辦公室通過考

核方式進行普通對外入職開考，以行政任用合同制度填補輕型

車輛司機職程第一職階輕型車輛司機一缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十日內遞交。
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本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）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；

c）具備小學畢業學歷；

d）持有輕型汽車駕駛執照，且具有三年駕駛輕型汽車的工

作經驗。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 投考人必須填寫由第250/2011號行政長官批示第一款

核准的投考報名表（可於印務局購買或於該局網頁內下載），於

指定期限及辦公時間內，以親送方式到澳門羅理基博士大馬路

614A-640號龍成大廈7樓高等教育輔助辦公室報考。

3.2 應遞交的文件：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）有效駕駛執照副本；

d）三年駕駛輕型汽車工作經驗的證明文件，工作經驗須以

取得該經驗的僱主實體發出的文件，或投考人以名譽承諾作出

的聲明證明；

e）經投考人簽署之履歷；

f）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交由所屬部門發出

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。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述

a）、b）及f）項所指文件，則免除提交，但須於報考時明確聲明。

3.3 遞交文件時，須出示文件的正本或認證本。

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

2. Condições de candidatura 

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

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

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 
10.º do ETAPM, em vigor; 

c) Possuam como habilitação o ensino primário; e

d) Sejam titulares da carta de condução de automóveis ligeiros 
e com 3 (três) anos de experiência profissional na condução de 
ligeiros.

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

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (adquirida na Imprensa 
Oficial ou através da sua página electrónica), devendo o mesmo 
ser entregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e 
durante as horas normais de expediente, no Gabinete de Apoio 
ao Ensino Superior, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues 
n.os 614A-640, Edf. Long Cheng, 7.º andar, Macau.

3.2 Documentos a apresentar: 

a) Cópia do documento de identificação válido; 

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso; 

c) Cópia da carta de condução válida;

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

e) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato;

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

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) 
e f), se os mesmos se encontrarem arquivados nos respectivos 
processos individuais, devendo, neste caso, ser declarado 
expressamente tal facto na ficha de inscrição. 

3.3 No acto de entrega da documentação supramencionada 
devem ser exibidos os documentos originais ou devidamente 
autenticados. 
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4. 職務內容

穿着制服駕駛輕型車輛載運乘客，顧及旅程的安全和舒適；

駕駛載客量至九座位的客貨車，運送因公務外出的人員到獲預

先通知的目的地：啟動車輛、操控方向盤、接合變速器、剎車、

把行車時所需的燈亮起；注意街道情況、調節速度、顧及車輛的

馬力和性能、汽車和行人的流通、交通和警察的訊號以作有必要

的各項操作；遵守道路法典的規定；協助乘客上落車以及裝卸行

李或所運載的其他貨物；確保汽車的良好運作和日常保養，即洗

刷、清潔及檢查燃料、潤滑油和水；有需要時更換輪胎；定期把

車送往檢查和到車房作所需的維修；把車停泊在所屬停車場，辦

公時看管停泊的車輛；當有突發事件時，應留在工作崗位，當工

作時發生意外，在有需要時協助警察協調工作；協助文件遞送工

作，並將之送到目的地和遞交予收件人，在一般工作上予以合作，

但明顯屬其他領域的專門工作或不具所需資格的工作除外。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階輕型車輛司機之薪俸點為第14/2009號法律《公務

人員職程制度》附件一表二十一內所載的150點，並享有公職一

般制度規定的權利及福利。

6. 任用形式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同聘用，之前需經六個月的試用

期。

7. 甄選方法

7.1 甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如

下:

a）知識考試：50%

第一階段：一般知識考試（佔知識考試的50%）；

第二階段：駕駛技術測試（佔知識考試的50%）；

b）專業面試——30%；

c）履歷分析——20%。

4. Conteúdo funcional

Conduz, devidamente uniformizado, automóveis ligeiros 
para transporte de passageiros, tendo em atenção a segurança 
e comodidade das viagens; conduz carrinhas com lotação até 
9 lugares, transportando os passageiros em serviço ao local de 
destino, de que previamente se informou: põe o veículo em 
funcionamento, manobra o volante, engrena as mudanças, 
acciona o travão, faz os sinais luminosos necessários à circu-
lação; mantém atenção ao estado da via, regula a velocidade, 
procede às manobras necessárias, tendo em conta a potência 
e o estado do veículo, a circulação de automóveis e peões, as 
sinalizações de trânsito e dos agentes da polícia; observa, res-
peita e cumpre as regras do código da estrada; auxilia os pas-
sageiros na subida ou descida do veículo e colabora na carga 
e descarga de bagagens ou outras mercadorias transportadas; 
assegura o bom estado de funcionamento e manutenção diária 
do veículo, designadamente lavagem, limpeza e verificação 
dos níveis de combustível, óleos e água; muda pneus, quando 
necessário; leva o veículo à vistoria periodicamente e à oficina 
quando necessita reparações; recolhe a viatura no respectivo 
parque de recolha, vigiando-a quando estaciona em serviço; 
mantém-se no seu posto de trabalho quando houver aconte-
cimentos extraordinários que o justifiquem e apoia os agentes 
da polícia na coordenação das operações necessárias quando 
houver acidentes em serviço; pode colaborar na expedição de 
documentos, transportando-os aos locais de destino e entre-
gando-os aos destinatários e colaborar na execução de tarefas 
genéricas, exceptuando as que sejam manifestamente típicas de 
outras áreas ou para as quais não possua a necessária qualificação.

5. Vencimento, direitos e regalias

O motorista de ligeiros, 1.º escalão, vence pelo índice 150 da ta-
bela indiciária, constante do mapa 21 do anexo I da Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e 
usufrui dos direitos e regalias previstos no regime geral da função 
pública.

6. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», 
precedido de um período experimental com a duração de 6 
meses.

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%;

1.ª fase: Prova de conhecimentos gerais (50% da prova de 
conhecimentos);

2.ª fase: Prova de condução (50% da prova de conhecimentos);

b) Entrevista profissional — 30%;

c) Análise curricular — 20%.
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7.2 上點a）項的知識考試，分兩階段進行：

第一階段——一小時的一般知識考試，以筆試進行，淘汰

制；

第二階段——半小時的駕駛技術測試，淘汰制。

知識考試是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。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

職務的能力。

投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。

在各種甄選方法中取得的成績以0分至100分表示。

最後成績以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分

低於50分，均作被淘汰論。

8. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

a）第3/2007號法律《道路交通法》；

b）一般文化常識；

c）駕駛輕型車輛知識。

知識考試時，投考人不得使用計算機或任何其他電子器材，

除可參閱上列法規的紙本外，不得查閱書籍或其他資料。

知識考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時通

知。

9. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於澳門羅理基博士

大馬路614A-640號龍成大廈高等教育輔助辦公室七樓的公告

欄，並同時上載於本辦網頁（http://www.gaes.gov.mo）。

10. 適用法例

本開考由第14/20 09號法律、第23/2011號行政法規及第

12/2015號法律規範。

7.2 A prova de conhecimentos referida na alínea a) do ponto 
anterior, desenvolvendo-se em duas fases, tendo cada uma das 
fases carácter eliminatório:

1.ª fase — Prova de conhecimentos gerais que reveste a forma 
escrita, com a duração de uma hora;

2.ª fase — Prova de condução, com a duração de meia hora.

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

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

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

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

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

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 
Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

8. Programa 

A prova de conhecimentos abrangerá as seguintes matérias:

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

b) Noções de cultura geral;

c) Conhecimentos sobre condução de automóveis ligeiros.

Durante a realização das provas de conhecimentos, aos 
candidatos é proibido o uso de máquina calculadora ou outros 
equipamentos electrónicos, nem é permitida a consulta de outros 
livros de referência ou informações, à excepção da legislação 
acima referida na versão em papel.

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

9. Locais de afixação das listas 

As listas provisórias, definitivas e classificativas serão afixadas 
no quadro informativo do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, 
sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.os 614A-640, Edf. 
Long Cheng, 7.º andar, Macau, e disponibilizadas no website 
deste Gabinete (http://www.gaes.gov.mo). 

10. Legislação aplicável

O presente concurso rege se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009, do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 e da 
Lei n.º 12/2015.
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11. 注意事項

報考人提供之資料只作本辦是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處理。

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：職務主管 陳家豪

正選委員：顧問高級技術員 侯靜容

 一等技術員 馬俊達

候補委員：特級行政技術助理員 周少珊

 首席行政技術助理員 胡綺雯

二零一六年六月八日於高等教育輔助辦公室

主任 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $8,409.00）

澳 門 大 學

通 告

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一六年四月二十日第四次

會議之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，及經第14/2006號行政

命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規定，

決議修改刊登於二零一五年一月二十一日第三期第二組《澳門特

別行政區公報》之澳門大學通告內澳門大學社會科學學院文學

碩士學位（歷史學）課程的學術與教學編排及學習計劃。修改後

的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附件一及附件二，並

為本決議的組成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2016/2017學年及以後入學的學生。

二零一六年六月二日於澳門大學

校長 趙偉

11. Observações

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

12. Composição do júri 

O júri do concurso terá a seguinte composição: 

Presidente: Chan Ka Hou, chefia funcional.

Vogais efectivos: Hao Cheng Iong, técnica superior assessora; e 

Ma Chon Tat, técnico de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Chau Sio San, assistente técnica adminis-
trativa especialista; e 

Wu I Man, assistente técnica administrativa principal.

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 8 de Junho de 
2016.

O Coordenador do Gabinete, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 8 409,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Avisos

Publica-se a seguinte deliberação do Senado da Universida-
de de Macau, tomada na sua 4.ª sessão realizada no dia 20 de 
Abril de 2016:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime Ju-
rídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, e 
na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Univer sidade 
de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o Sena-
do da Universidade de Macau deliberou alterar a organização 
científico-pedagógica e o plano de estudos do curso de mestra-
do em Letras (História) da Faculdade de Ciências Sociais da 
Universidade de Macau, publicados no aviso da Universidade 
de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 3, II Série, de 21 de Janeiro de 2015. A orga-
nização científico-pedagógica e o plano de estudos alterados 
constam dos anexos I e II à presente deliberação e dela fazem 
parte integrante.

2. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que efec-
tuem a matrícula no ano lectivo de 2016/2017 ou nos anos lectivos 
posteriores.

Universidade de Macau, aos 2 de Junho de 2016.

O Reitor, Zhao, Wei.
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附件一

文學碩士學位（歷史學）課程

學術與教學編排

一、學位：文學碩士

二、主修專業：歷史學

三、課程正常期限：兩學年

四、畢業要求：學生必須完成30學分，其中包括修讀科目、

撰寫一篇學術論文或應用論文及通過論文答辯。

五、授課語言：英文，部分選修科目可用中文授課。

附件二

文學碩士學位（歷史學）課程

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

第一學年

第一學期

高級歷史理論與實踐 必修 3 3

高級歷史閱讀 " 3 3

兩門選自選修科目表內的科目* 選修 6 6

第二學期

高級歷史寫作 必修 3 3

三門選自選修科目表內的科目* 選修 9 9

撰寫應用論文的學生亦須修讀：

一門選自歷史課程以外的碩士

學位課程科目

自選 3 3

第二學年

學術論文 必修 -- 6

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de mestrado em 
Letras (História)

1. Grau Académico: Mestrado em Letras

2. Variante: História

3. Duração normal do curso: Dois anos lectivos

4. Requisitos de graduação: Para satisfazer o requisito do 
número total de 30 unidades de crédito, o aluno deve, além de 
completar, com aproveitamento, as disciplinas do curso, elabo-
rar uma dissertação académica ou aplicada e obter aprovação 
na respectiva discussão.

5. Língua veicular: Inglês, podendo haver disciplinas opcio-
nais em chinês. 

ANEXO II

Plano de estudos do curso de mestrado em Letras (História)

Disciplinas Tipo
Horas

semanais
Unidades
de crédito

1.º Ano lectivo

1.º Semestre

Teoria e Prática de His-
tória, Nível Avançado Obrigatória 3 3

Seminário de Leitura de 
História, Nível Avança-
do » 3 3

Duas disciplinas a esco-
lher da Lista de Disci-
plinas Opcionais* Opcionais 6 6

2.º Semestre

Seminário de Elabora-
ção de Textos de Histó-
ria, Nível Avançado Obrigatória 3 3

Três disciplinas a esco-
lher da Lista de Disci-
plinas Opcionais* Opcionais 9 9

Os alunos que escolham a elaboração da dissertação apli-
cada devem ainda frequentar:

Uma disciplina a esco-
lher das disciplinas de 
outros cursos de mestra-
do que não sejam o de 
História

Opcional 
livre 3 3

2.º Ano lectivo

Dissertação Académica Obrigatória -- 6
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科目 種類 每週學時 學分

或

應用論文 必修 -- 3

總學分 30

註釋：

*經歷史系研究生課程委員會批核，學生可在歷史課程以

外，從澳門大學人文學院、工商管理學院、教育學院或法學院的

其他碩士學位課程的科目中最多選修兩門。

文學碩士學位（歷史學）課程

選修科目表

科目 每週學時 學分

澳門、中國和世界遺產 3 3

明清澳門文化史 3 3

建築與歷史 3 3

佛教雕塑與繪畫 3 3

美國近現代外交史 3 3

華南移民史 3 3

晚清中國 3 3

世界史上的海盜 3 3

民國初年以來的澳門文化史 3 3

古代中國的法律與社會 3 3

華南社會文化史 3 3

印度、中國和日本的宗教 3 3

佛教藝術：理論與歷史 3 3

亞洲文化 3 3

亞洲史上的家庭與性別 3 3

東西方互動與交流 3 3

早期現代亞洲的中、印、東南亞關係 3 3

Disciplinas Tipo
Horas

semanais
Unidades
de crédito

Ou

Dissertação Aplicada Obrigatória -- 3

Número total de unidades de crédito 30

Notas:

* Os estudantes podem escolher, mediante aprovação da 
Comissão dos Estudos de Pós-Graduação do Departamento 
de História, duas disciplinas, no máximo, de outros cursos 
de mestrado, que não sejam o de História, ministrados pela 
Faculdade de Letras, pela Faculdade de Gestão de Empresas, 
pela Faculdade de Ciências da Educação ou pela Faculdade de 
Direito, da Universidade de Macau. 

Curso de mestrado em Letras (História)
Lista de Disciplinas Opcionais 

Disciplinas
Horas

semanais
Unidades
de crédito

Macau, China e Património Mundial 3 3

História Cultural de Macau nas Di-
nastias Ming e Qing

3 3

Arquitectura e História 3 3

Escultura e Pintura Budistas 3 3

História Diplomática dos E.U.A. 
desde 1900

3 3

Diásporas no Sul da China 3 3

Período Final da China Imperial 3 3

Piratas na História Mundial 3 3

História Cultural de Macau desde o 
Início da República Chinesa

3 3

Direito e Sociedade da China Antiga 3 3

História Social e Cultural do Sul da 
China

3 3

Religiões Indianas, Chinesas e Japo-
nesas

3 3

Arte Budista: Teoria e História 3 3

Cultura Asiática 3 3

Família e Género na História da 
Ásia

3 3

Interacção e Intercâmbios entre o 
Oriente e o Ocidente

3 3

Relações entre a China, a Índia e o 
Sudeste Asiático no Início da Ásia 
Moderna

3 3
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科目 每週學時 學分

近代中國的秘密社會與大眾活動 3 3

東南亞史學史 3 3

帝國主義研究 I 3 3

帝國主義研究 II 3 3

亞洲的西方移民 3 3

歷史與人類學 3 3

特殊歷史專題* 3 3

註釋：

*當選修該科目的學生均以中文為母語時，該科目將以中文

授課。

（是項刊登費用為 $6,257.00）

根據《行政程序法典》第三十七條及經第14/2006號行政命

令核准的《澳門大學章程》第二十九條第四款之規定，澳門大學

校長作出本決定：

一、授予校園發展代總監黎明佳或其代任人作出下列行為

的職權：

（一）根據法律規定，核准其管轄單位的員工享受年假及接

受合理缺勤之解釋；

（二）核准其管轄單位的員工參與不超過七天之培訓、研討

會、座談會及其他同類活動；

（三）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作；

（四）在其管轄單位的事務範圍內，簽署執行有權限實體決

定所需之公函及文件；

（五）根據既定的標準，作出其管轄單位員工工作表現評核

所需的一切行為。

二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下的主

管人員。

四、由二零一六年五月十六日起至本通告在《澳門特別行政

區公報》刊登日期間，獲授權人或其代任人在上述授權範圍內所

作之行為均被追認。

Disciplinas
Horas

semanais
Unidades
de crédito

Sociedades Secretas e Movimentos 
Populares da China Moderna

3 3

Historiografia do Sudeste Asiático 3 3

Estudos sobre o Imperialismo I 3 3

Estudos sobre o Imperialismo II 3 3

Diásporas Ocidentais na Ásia 3 3

História e Antropologia 3 3

Temas Especiais da História* 3 3

Nota:

* Caso todos os alunos que frequentam esta disciplina se-
jam falantes nativos de chinês, a disciplina será leccionada em 
chinês. 

(Custo desta publicação $ 6 257,00)

De acordo com o artigo 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo e o n.º 4 do artigo 29.º dos Estatutos da Univer-
sidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
o reitor da Universidade de Macau decidiu:

1. Delegar no director, substituto, do  Gabinete de Desenvol-
vimento do Complexo Universitário, Lai Meng Kai, ou no seu 
substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos: 

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

2) Aprovar a participação dos trabalhadores afectos à unida-
de que dirige em acções de formação, seminários, discussões e 
outras actividades semelhantes com a duração de até sete dias;

3) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados, de acordo com as 
disposições legais;

4) Assinar correspondência oficial e documentos necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes, nos assuntos relativos à unidade que dirige;

5) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos funcionários da unidade que dirige, tendo em conta 
os parâmetros previamente definidos.

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

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado.

4. São ratificados todos os actos praticados, no âmbito dos 
poderes ora delegados, pelo delegado, ou pelo seu substituto, 
entre o dia 16 de Maio de 2016 e a data da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.
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五、本決定自公佈日起生效。

二零一六年六月三日於澳門大學

校長　趙偉

（是項刊登費用為 $1,771.00）

澳 門 理 工 學 院

通 告

第1/SG/2016號批示

事宜：轉授權予資訊中心主任

根據刋登於二零一六年五月十八日第二十期《澳門特別行政

區公報》第二組之第06D/CG/2016號理事會決議第四款所賦予

的職權，本人決定：

一、轉授予資訊中心主任馬偉明或其合法代任人，在資訊中

心的範圍內，作出下列行為的職權：

（一）進行領導、協調、指導及日常管理；

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件；

（三）在遵守法定前提下，批准人員享受年假及決定其可否

將假期轉移至翌年；

（四）在遵守法定前提下，批准喪失薪酬之缺勤；

（五）在遵守法定前提下，決定缺勤是否合理；

（六）根據現行法律及澳門理工學院規章的有關規定，在預

留撥款、以一天為限及最多三名人員之前提下，批准該中心人員

在本澳及香港接受職業培訓及參加研討會、座談會、講座及其他

同類活動，每名人員所需總費用的上限為$2,000.00（澳門幣貳

仟元），且每人每年次數上限為三次。

二、本轉授權不妨礙收回權和監管權的行使。

三、對行使現轉授予的職權而作出的行為，得提起必要訴

願。

四、本批示自刋登於《澳門特別行政區公報》之日起產生效

力。

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Universidade de Macau, aos 3 de Junho de 2016.

O Reitor, Zhao,Wei. 

(Custo desta publicação $ 1 771,00)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

Avisos

Despacho n.º 1/SG/2016

 
Assunto: Subdelegação de competências no chefe do Centro 

de Informática

Tendo em consideração o disposto no n.º 4 da Deliberação do 
Conselho de Gestão n.º 06D/CG/2016, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 20, II 
Série, de 18 de Maio de 2016, determino:

1. Subdelegar no chefe do Centro de Informática, Ma Wai 
Meng, ou em quem legalmente o substitua, a competência para 
a prática dos seguintes actos, no âmbito do Centro de Informá-
tica:

1) Proceder à direcção, à coordenação, à orientação e à ges-
tão corrente; 

2) Assinar a correspondência de mero expediente, necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente; 

3) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua 
transferência para o ano seguinte, desde que observados os 
pressupostos legais;

4) Autorizar faltas com perda de remuneração, desde que 
observados os pressupostos legais;

5) Justificar ou injustificar faltas, desde que observados os 
pressupostos legais;

6) Autorizar a participação em acções de formação profis-
sional, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades 
semelhantes em Macau e Hong Kong por um dia, do pessoal do 
Centro, cujo encargo total não exceda o montante de $ 2 000,00 
(duas mil patacas) por cada trabalhador, limitado a três traba-
lhadores, três vezes por ano, nos termos da legislação em vigor e 
dos regulamentos do Instituto Politécnico de Macau, desde que 
previamente cabimentados.

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

3. Dos actos praticados, ao abrigo da presente subdelegação 
de competências, cabe recurso hierárquico necessário.

4. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.
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五、獲轉授權者自二零一六年三月七日至本批示於《澳門特

別行政區公報》刊登日期間，在本轉授權範圍內所作出的行為予

以追認。

六、廢止第02/SG/2015號批示。

第2/SG/2016號批示

事宜：轉授權予圖書館館長

根據刋登於二零一六年五月十八日第二十期《澳門特別行政

區公報》第二組之第06D/CG/2016號理事會決議第四款所賦予

的職權，本人決定：

一、轉授予圖書館館長陳慧紅或其合法代任人，在圖書館的

範圍內，作出下列行為的職權：

（一）進行領導、協調、指導及日常管理；

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件；

（三）在遵守法定前提下，批准人員享受年假及決定其可否

將假期轉移至翌年；

（四）在遵守法定前提下，批准喪失薪酬之缺勤；

（五）在遵守法定前提下，決定缺勤是否合理；

（六）在遵守法定前提下，規定不同於正常日間或夜間辦公

時間的工作時間和輪值的工作時間的職權；

（七）批准澳門理工學院本身預算內用於購買館藏資源以及

因購買該等館藏資源而衍生的開支，上限至$15,000.00（澳門幣

壹萬伍仟元）。

二、本轉授權不妨礙收回權和監管權的行使。

三、對行使現轉授予的職權而作出的行為，得提起必要訴

願。

四、本批示自刋登於《澳門特別行政區公報》之日起產生效

力。

五、獲轉授權者自二零一六年三月七日至本批示於《澳門特

別行政區公報》刊登日期間，在本轉授權範圍內所作出的行為予

以追認。

六、廢止第01/SG/2015號批示。

5. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito das competências ora subdelegadas, entre o dia 7 de 
Março de 2016 e a data de publicação do presente despacho no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

6. É revogado o Despacho n.º 02/SG/2015.

Despacho n.º 2/SG/2016

Assunto: Subdelegação de competências na bibliotecária

Tendo em consideração o disposto no n.º 4 da Deliberação do 
Conselho de Gestão n.º 06D/CG/2016, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 20, II 
Série, de 18 de Maio de 2016, determino:

1. Subdelegar na bibliotecária, Chan Wai Hong, ou em quem 
legalmente a substitua, a competência para a prática dos se-
guintes actos, no âmbito da Biblioteca:

1) Proceder à direcção, à coordenação, à orientação e à ges-
tão corrente; 

2) Assinar a correspondência de mero expediente, necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente; 

3) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua 
transferência para o ano seguinte, desde que observados os 
pressupostos legais;

4) Autorizar faltas com perda de remuneração, desde que 
observados os pressupostos legais;

5) Justificar ou injustificar faltas, desde que observados os 
pressupostos legais;

6) Estabelecer horários diferenciados dos horários normais 
de trabalho diurno ou nocturno e horários por turnos, desde 
que observados os pressupostos legais;

7) Autorizar a realização de despesas destinadas à aquisi-
ção de recursos bibliotecários e outras despesas relacionadas, 
inseridas no orçamento privativo do Instituto Politécnico de 
Macau, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil patacas).

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

3. Dos actos praticados, ao abrigo da presente subdelegação 
de competências, cabe recurso hierárquico necessário.

4. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

5. São ratificados os actos praticados pela subdelegada, no 
âmbito das competências ora subdelegadas, entre o dia 7 de 
Março de 2016 e a data de publicação do presente despacho no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

6. É revogado o Despacho n.º 01/SG/2015.
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第3/SG/2016號批示

事宜：轉授權予學術事務部部長

根據刋登於二零一六年五月十八日第二十期《澳門特別行政

區公報》第二組之第06D/CG/2016號理事會決議第四款所賦予

的職權，本人決定：

一、轉授予學術事務部部長李雁蓮或其合法代任人，在學術

事務部、學生事務處及招生暨註冊處的範圍內，作出下列行為的

職權：

（一）進行領導、協調、指導及日常管理；

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件；

（三）在遵守法定前提下，批准人員享受年假及決定其可否

將假期轉移至翌年；

（四）在遵守法定前提下，批准喪失薪酬之缺勤；

（五）在遵守法定前提下，決定缺勤是否合理。

二、轉授予學術事務部部長李雁蓮或其合法代任人，在學術

事務部、學生事務處及招生暨註冊處的範圍內，在遵守法定前提

下，規定不同於正常日間或夜間辦公時間的工作時間和輪值的工

作時間的職權。

三、還轉授予學術事務部部長李雁蓮或其合法代任人，作出

下列行為的職權：

（一）根據現行法律及澳門理工學院規章的有關規定，批准

返還學生宿舍保證金；

（二）在經有權限實體批准錄取的前提下，簽署與錄取學生

有關的文件；

（三）批准發出在其轄下部門存檔及與學生有關之文件的

證明，但法律另有規定者除外。

四、獲轉授權者認為有利於部門的良好運作時，可將本批示

第一及三款所指的職權轉授予相關的負責人。

五、本轉授權不妨礙收回權和監管權的行使。

六、對行使現轉授予的職權而作出的行為，得提起必要訴

願。

Despacho n.º 3/SG/2016

Assunto: Subdelegação de competências na chefe do Serviço 
de Assuntos Académicos

Tendo em consideração o disposto no n.º 4 da Delibera-
ção do Conselho de Gestão n.º 06D/CG/2016, publicada 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 20, II Série, de 18 de Maio de 2016, determino:

1. Subdelegar na chefe do Serviço de Assuntos Académicos, 
Lei Ngan Lin, ou em quem legalmente a substitua, a competên-
cia para a prática dos seguintes actos, no âmbito do Serviço de 
Assuntos Académicos, da Divisão de Assuntos de Estudantes 
e da Divisão de Admissão, Matrícula e Inscrição de Alunos:

1) Proceder à direcção, à coordenação, à orientação e à ges-
tão corrente; 

2) Assinar a correspondência de mero expediente, necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente; 

3) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua 
transferência para o ano seguinte, desde que observados os 
pressupostos legais;

4) Autorizar faltas com perda de remuneração, desde que 
observados os pressupostos legais;

5) Justificar ou injustificar faltas, desde que observados os 
pressupostos legais.

2. Subdelegar na chefe do Serviço de Assuntos Académicos, 
Lei Ngan Lin, ou em quem legalmente a substitua, a com-
petência de estabelecer horários diferenciados dos horários 
normais de trabalho diurno ou nocturno e horários por turnos, 
no âmbito do Serviço de Assuntos Académicos, da Divisão de 
Assuntos de Estudantes e da Divisão de Admissão, Matrícula 
e Inscrição de Alunos, desde que observados os pressupostos 
legais.

3. E ainda subdelegar na chefe do Serviço de Assuntos Aca-
démicos, Lei Ngan Lin, ou em quem legalmente a substitua, a 
competência para a prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a restituição da caução referente ao uso de re-
sidência dos alunos, nos termos da legislação em vigor e dos 
regulamentos do Instituto Politécnico de Macau;

2) Assinar os documentos relativos à admissão dos alunos, 
desde que a admissão tenha sido previamente autorizada pela 
entidade competente;

3) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados no serviço que dirige, referentes aos alunos, com exclu-
são dos excepcionados por lei.

4. A subdelegada pode subdelegar nos respectivos responsá-
veis as competências dos n.os 1 e 3 deste despacho que julgue 
adequadas ao bom funcionamento dos serviços.

5. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

6. Dos actos praticados, ao abrigo da presente subdelegação 
de competências, cabe recurso hierárquico necessário.
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七、本批示自刋登於《澳門特別行政區公報》之日起產生效

力。

八、獲轉授權者自二零一六年三月七日至本批示於《澳門特

別行政區公報》刊登日期間，在本轉授權範圍內所作出的行為予

以追認。

第4/SG/2016號批示

事宜：轉授權予福利及康樂部部長

根據刋登於二零一六年五月十八日第二十期《澳門特別行政

區公報》第二組之第06D/CG/2016號理事會決議第四款所賦予

的職權，本人決定：

一、轉授予福利及康樂部部長賴建雄或其合法代任人，在福

利及康樂部的範圍內，作出下列行為的職權：

（一）進行領導、協調、指導及日常管理；

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件；

（三）在遵守法定前提下，批准人員享受年假及決定其可否

將假期轉移至翌年；

（四）在遵守法定前提下，批准喪失薪酬之缺勤；

（五）在遵守法定前提下，決定缺勤是否合理。

二、還轉授予福利及康樂部部長賴建雄或其合法代任人，批

准發出其轄下部門存檔文件的證明，但法律另有規定者除外。

三、本轉授權不妨礙收回權和監管權的行使。

四、對行使現轉授予的職權而作出的行為，得提起必要訴

願。

五、本批示自刋登於《澳門特別行政區公報》之日起產生效

力。

六、獲轉授權者自二零一六年三月七日至本批示於《澳門特

別行政區公報》刊登日期間，在本轉授權範圍內所作出的行為予

以追認。

七、廢止第03/SG/2011號批示。

7. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

8. São ratificados os actos praticados pela subdelegada, no 
âmbito das competências ora subdelegadas, entre o dia 7 de 
Março de 2016 e a data de publicação do presente despacho no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Despacho n.º 4/SG/2016

Assunto: Subdelegação de competências no chefe do Serviço 
de Apoio Social e Recreativo

Tendo em consideração o disposto no n.º 4 da Delibera-
ção do Conselho de Gestão n.º 06D/CG/2016, publicada 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 20, II Série, de 18 de Maio de 2016, determino:

1. Subdelegar no chefe do Serviço de Apoio Social e Recrea-
tivo, Lai Kin Hong, ou em quem legalmente o substitua, a 
competência para a prática dos seguintes actos, no âmbito do 
Serviço de Apoio Social e Recreativo:

1) Proceder à direcção, à coordenação, à orientação e à ges-
tão corrente; 

2) Assinar a correspondência de mero expediente, necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente; 

3) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua 
transferência para o ano seguinte, desde que observados os 
pressupostos legais;

4) Autorizar faltas com perda de remuneração, desde que 
observados os pressupostos legais;

5) Justificar ou injustificar faltas, desde que observados os 
pressupostos legais.

2. E ainda subdelegar no chefe do Serviço de Apoio Social e 
Recreativo, Lai Kin Hong, ou em quem legalmente o substitua, 
a competência para autorizar a passagem de certidões de do-
cumentos arquivados no serviço que dirige, com exclusão dos 
excepcionados por lei.

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados, ao abrigo da presente subdelegação 
de competências, cabe recurso hierárquico necessário.

5. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

6. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito das competências ora subdelegadas, entre o dia 7 de 
Março de 2016 e a data de publicação do presente despacho no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

7. É revogado o Despacho n.º 03/SG/2011.
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第5/SG/2016號批示

事宜：轉授權予公共關係辦公室主任

根據刋登於二零一六年五月十八日第二十期《澳門特別行政

區公報》第二組之第06D/CG/2016號理事會決議第四款所賦予

的職權，本人決定：

一、轉授予公共關係辦公室主任馬可儀或其合法代任人，在

公共關係辦公室的範圍內，作出下列行為的職權：

（一）進行領導、協調、指導及日常管理；

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件；

（三）在遵守法定前提下，批准人員享受年假及決定其可否

將假期轉移至翌年；

（四）在遵守法定前提下，批准喪失薪酬之缺勤；

（五）在遵守法定前提下，決定缺勤是否合理。

二、本轉授權不妨礙收回權和監管權的行使。

三、對行使現轉授予的職權而作出的行為，得提起必要訴

願。

四、本批示自刋登於《澳門特別行政區公報》之日起產生效

力。

五、獲轉授權者自二零一六年三月七日至本批示於《澳門特

別行政區公報》刊登日期間，在本轉授權範圍內所作出的行為予

以追認。

六、廢止第04/SG/2011號批示。

第6/SG/2016號批示

事宜：轉授權予總行政部部長

根據刋登於二零一六年五月十八日第二十期《澳門特別行政

區公報》第二組之第06D/CG/2016號理事會決議第四款所賦予

的職權，本人決定：

一、轉授予總行政部部長趙家威或其合法代任人，在總行政

部、人事處、工程暨採購處及總務處的範圍內，作出下列行為的

職權：

（一）進行領導、協調、指導及日常管理；

Despacho n.º 5/SG/2016

Assunto: Subdelegação de competências na chefe do Gabine-
te de Relações Públicas

Tendo em consideração o disposto no n.º 4 da Delibera-
ção do Conselho de Gestão n.º 06D/CG/2016, publicada 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 20, II Série, de 18 de Maio de 2016, determino:

1. Subdelegar na chefe do Gabinete de Relações Públicas, 
Dina Ferreira Martins, ou em quem legalmente a substitua, a 
competência para a prática dos seguintes actos, no âmbito do 
Gabinete de Relações Públicas:

1) Proceder à direcção, à coordenação, à orientação e à ges-
tão corrente; 

2) Assinar a correspondência de mero expediente, necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente; 

3) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua 
transferência para o ano seguinte, desde que observados os 
pressupostos legais;

4) Autorizar faltas com perda de remuneração, desde que 
observados os pressupostos legais;

5) Justificar ou injustificar faltas, desde que observados os 
pressupostos legais.

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

3. Dos actos praticados, ao abrigo da presente subdelegação 
de competências, cabe recurso hierárquico necessário.

4. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

5. São ratificados os actos praticados pela subdelegada, no 
âmbito das competências ora subdelegadas, entre o dia 7 de 
Março de 2016 e a data de publicação do presente despacho no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

6. É revogado o Despacho n.º 04/SG/2011.

Despacho n.º 6/SG/2016

Assunto: Subdelegação de competências no chefe do Serviço 
de Administração Geral

Tendo em consideração o disposto no n.º 4 da Delibera-
ção do Conselho de Gestão n.º 06D/CG/2016, publicada 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 20, II Série, de 18 de Maio de 2016, determino:

1. Subdelegar no chefe do Serviço de Administração Geral, 
Chiu Ka Wai, ou em quem legalmente o substitua, a compe-
tência para a prática dos seguintes actos, no âmbito do Serviço 
de Administração Geral, da Divisão de Gestão de Pessoal, da 
Divisão de Obras e Aquisições e da Divisão de Apoio à Adminis-
tração Geral:

1) Proceder à direcção, à coordenação, à orientação e à ges-
tão corrente; 
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（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件；

（三）在遵守法定前提下，批准人員享受年假及決定其可否

將假期轉移至翌年；

（四）在遵守法定前提下，批准喪失薪酬之缺勤；

（五）在遵守法定前提下，決定缺勤是否合理。

二、轉授予總行政部部長趙家威或其合法代任人，在總行政

部、人事處、工程暨採購處及總務處的範圍內，在遵守法定前提

下，規定不同於正常日間或夜間辦公時間的工作時間和輪值的工

作時間的職權。

三、還轉授予總行政部部長趙家威或其合法代任人，作出下

列行為的職權：

（一）批准澳門理工學院人員晉階；

（二）根據現行法律及澳門理工學院規章的有關規定，批准

發放家庭津貼、房屋津貼、出生津貼、結婚津貼、死亡津貼、喪葬

津貼及年資獎金；

（三）批准澳門理工學院本身預算內用於開展工程、取得財

貨及服務的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元）；

（四）在經有權限實體批准進行諮詢問價的前提下，簽署有

關工程或取得財貨及服務的諮詢問價之書信及文書；

（五）批准發出澳門理工學院存檔文件的證明，但法律有規

定者除外；

（六）在符合法定前提下，批准簽發澳門理工學院人員工作

證及醫療護理證；

（七）簽署及寄送予郵政儲金局關於澳門理工學院人員向該

局申請借款的公函和表格。

四、獲轉授權者認為有利於部門的良好運作時，可將本批示

第一及三款所指的職權轉授予相關的負責人。

五、本轉授權不妨礙收回權和監管權的行使。

2) Assinar a correspondência de mero expediente, necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente; 

3) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua 
transferência para o ano seguinte, desde que observados os 
pressupostos legais;

4) Autorizar faltas com perda de remuneração, desde que 
observados os pressupostos legais;

5) Justificar ou injustificar faltas, desde que observados os 
pressupostos legais.

2. Subdelegar no chefe do Serviço de Administração Geral, 
Chiu Ka Wai, ou em quem legalmente o substitua, a compe-
tência de estabelecer horários diferenciados dos horários nor-
mais de trabalho diurno ou nocturno e horários por turnos, 
no âmbito do Serviço de Administração Geral, da Divisão de 
Gestão de Pessoal, da Divisão de Obras e Aquisições e da Di-
visão de Apoio à Administração Geral, desde que observados 
os pressupostos legais.

3. E ainda subdelegar no chefe do Serviço de Administração 
Geral, Chiu Ka Wai, ou em quem legalmente o substitua, a 
competência para a prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a transição de escalão ao pessoal do Instituto 
Politécnico de Macau;

2) Autorizar os pedidos de subsídios de família, de resi-
dência, de nascimento, de casamento, por morte, de funeral e 
prémio de antiguidade, nos termos da legislação em vigor e dos 
regulamentos do Instituto Politécnico de Macau; 

3) Autorizar a realização de despesas, com obras e aquisição 
de bens e serviços, inseridas no orçamento privativo do Institu-
to Politécnico de Macau, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze 
mil patacas); 

4) Assinar a correspondência e o expediente necessários 
destinados a consultas para obras ou aquisições de bens e ser-
viços desde que a consulta tenha sido previamente autorizada 
pela entidade competente; 

5) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados no Instituto Politécnico de Macau, com exclusão dos 
excepcionados por lei; 

6) Autorizar a emissão dos cartões de identificação dos tra-
balhadores do Instituto Politécnico de Macau, bem como os 
pedidos de emissão de cartões de acesso aos cuidados de saú-
de, verificados os pressupostos legais;

7) Assinar ofícios e/ou impressos referentes aos pedidos de 
empréstimo dos trabalhadores do Instituto Politécnico de Ma-
cau à Caixa Económica Postal, e enviá-los para esta instituição 
financeira.

4. O subdelegado pode subdelegar nos respectivos responsá-
veis as competências dos n.os 1 e 3 deste despacho que julgue 
adequadas ao bom funcionamento dos serviços.

5. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.
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六、對行使現轉授予的職權而作出的行為，得提起必要訴

願。

七、本批示自刋登於《澳門特別行政區公報》之日起產生效

力。

八、獲轉授權者自二零一六年三月七日至本批示於《澳門特

別行政區公報》刊登日期間，在本轉授權範圍內所作出的行為予

以追認。

第7/SG/2016號批示

事宜：轉授權予會計及出納部部長

根據刋登於二零一六年五月十八日第二十期《澳門特別行政

區公報》第二組之第06D/CG/2016號理事會決議第四款所賦予

的職權，本人決定：

一、轉授予會計及出納部部長林英傑或其合法代任人，在會

計及出納部、財務管理處及出納處的範圍內，作出下列行為的職

權：

（一）進行領導、協調、指導及日常管理；

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件；

（三）在遵守法定前提下，批准人員享受年假及決定其可否

將假期轉移至翌年；

（四）在遵守法定前提下，批准喪失薪酬之缺勤；

（五）在遵守法定前提下，決定缺勤是否合理。

二、轉授予會計及出納部部長林英傑或其合法代任人，在會

計及出納部、財務管理處及出納處的範圍內，在遵守法定前提

下，規定不同於正常日間或夜間辦公時間的工作時間和輪值的工

作時間的職權。

三、還轉授予會計及出納部部長林英傑或其合法代任人，作

出下列行為的職權：

（一）批准收取澳門理工學院本身的收入；

（二）批准發出其轄下部門存檔文件的證明，但法律另有規

定者除外；

6. Dos actos praticados, ao abrigo da presente subdelegação 
de competências, cabe recurso hierárquico necessário.

7. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

8. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito das competências ora subdelegadas, entre o dia 7 de 
Março de 2016 e a data de publicação do presente despacho no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Despacho n.º 7/SG/2016

Assunto: Subdelegação de competências no chefe do Serviço 
de Contabilidade e Tesouraria

Tendo em consideração o disposto no n.º 4 da Deliberação 
do Conselho de Gestão n.º 06D/CG/2016, publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 20, II Série, de 18 de Maio de 2016, determino:

1. Subdelegar no chefe do Serviço de Contabilidade e Te-
souraria, Lam Ieng Kit, ou em quem legalmente o substitua, a 
competência para a prática dos seguintes actos, no âmbito do 
Serviço de Contabilidade e Tesouraria, da Divisão de Gestão 
Financeira e da Divisão de Tesouraria:

1) Proceder à direcção, à coordenação, à orientação e à ges-
tão corrente; 

2) Assinar a correspondência de mero expediente, necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente; 

3) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua 
transferência para o ano seguinte, desde que observados os 
pressupostos legais;

4) Autorizar faltas com perda de remuneração, desde que 
observados os pressupostos legais;

5) Justificar ou injustificar faltas, desde que observados os 
pressupostos legais;

2. Subdelegar no chefe do Serviço de Contabilidade e Te-
souraria, Lam Ieng Kit, ou em quem legalmente o substitua, 
a competência de estabelecer horários diferenciados dos ho-
rários normais de trabalho diurno ou nocturno e horários por 
turnos, no âmbito do Serviço de Contabilidade e Tesouraria, 
da Divisão de Gestão Financeira e da Divisão de Tesouraria, 
desde que observados os pressupostos legais.

3. E ainda subdelegar no chefe do Serviço de Contabilidade 
e Tesouraria, Lam Ieng Kit, ou em quem legalmente o substi-
tua, a competência para a prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a arrecadação das receitas próprias do Instituto 
Politécnico de Macau;

2) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados no serviço que dirige, com exclusão dos excepcionados 
por lei;
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（三）批准澳門理工學院本身預算內用於取得財貨及服務

的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元）；

（四）在符合合法性、預留撥款及有權限實體批准的前提

下，執行載於澳門理工學院本身預算開支表內撥款的程序及結

算；

（五）依法批准每月固定開支，例如公積金供款、設施及動

產的租賃開支、水電費、燃氣費、保安及清潔服務費、通訊費、管

理費或其他同類開支；

（六）按照學院零用現金的相關規定，管理及控制零用現

金，該款項只限用於緊急和不可延遲的財貨和服務之取得，每

次上限至$2,000.00（澳門幣貳仟元）。

四、獲轉授權者認為有利於部門的良好運作時，可將本批示

第一及三款所指的職權轉授予相關的負責人。

五、本轉授權不妨礙收回權和監管權的行使。

六、對行使現轉授予的職權而作出的行為，得提起必要訴

願。

七、本批示自刋登於《澳門特別行政區公報》之日起產生效

力。

八、獲轉授權者自二零一六年三月七日至本批示於《澳門特

別行政區公報》刊登日期間，在本轉授權範圍內所作出的行為予

以追認。

二零一六年五月三十日於澳門理工學院

秘書長 陳偉翔

（是項刊登費用為 $16,275.00）

社 會 保 障 基 金

公 告

社會保障基金為填補下列空缺，經於二零一六年五月十八日

第二十期《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

3) Autorizar a realização de despesas, com aquisição de bens 
e serviços, inseridas no orçamento privativo do Instituto Poli-
técnico de Macau, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil 
patacas); 

4) Executar o processamento e a liquidação das despesas 
que hajam de ser satisfeitas por conta de dotações inscritas 
no orçamento privado do IPM, verificados os pressupostos de 
legalidade, cabimentação e autorização prévia pela entidade 
competente;

5) Autorizar ainda, nos termos legais, as despesas decorren-
tes de encargos mensais certos, como sejam as contribuições 
para o Fundo de Previdência, arrendamento de instalações e 
aluguer de bens móveis, pagamento de electricidade, água e 
gás, serviços de limpeza, segurança, telecomunicações, despe-
sas de condomínio e outras da mesma natureza.

6) Proceder à gestão e controlo do fundo de maneio, limi-
tada a utilização dessas verbas à aquisição de bens e serviços 
urgentes e inadiáveis, cujo valor não exceda $ 2 000,00 (duas 
mil patacas) por aquisição, de acordo com o regulamento do 
Fundo de Maneio deste Instituto.

4. O subdelegado pode subdelegar nos respectivos responsá-
veis as competências dos n.os 1 e 3 deste despacho que julgue 
adequadas ao bom funcionamento dos serviços.

5. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

6. Dos actos praticados, ao abrigo da presente subdelegação 
de competências, cabe recurso hierárquico necessário.

7. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

8. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito das competências ora subdelegadas, entre o dia 7 de 
Março de 2016 e a data de publicação do presente despacho no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Instituto Politécnico de Macau, aos 30 de Maio de 2016.

O Secretário-Geral, Chan Wai Cheong.

(Custo desta publicação $ 16 275,00)

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

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 trabalhado-
res dos serviços públicos), se encontram afixadas, na sede 
do Fundo de Segurança Social, sita na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 249-263, Edifício China Civil Plaza, 18.º 
andar, em Macau, e serão também divulgadas na intranet deste 
FSS, as listas provisórias dos candidatos aos concursos comuns, 
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考人臨時名單正張貼在澳門宋玉生廣場249-263號中土大廈18樓

社會保障基金總部，並同時上載於本基金內聯網以供查閱。

行政任用合同人員：

技術員職程第一職階一等技術員兩缺；

技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員七缺。

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。

二零一六年六月七日於社會保障基金

行政管理委員會主席 容光耀

（是項刊登費用為 $1,263.00）

為填補社會保障基金以行政任用合同方式任用的技術輔導

員職程第一職階特級技術輔導員一缺，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。有關開考通告正張貼在澳門宋玉生廣場249-263號

中土大廈18樓社會保障基金總部，並於本基金及行政公職局網

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。

二零一六年六月八日於社會保障基金

行政管理委員會主席 容光耀

（是項刊登費用為 $920.00）

文 化 產 業 委 員 會 秘 書 處

公 告

為以行政任用合同填補文化產業委員會高級技術員組別第

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為上述委員會的服

de acesso, condicionados, documentais, para o preenchimento 
dos seguintes lugares do Fundo de Segurança Social, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 20, II Série, de 18 de Maio de 
2016.

Pessoal em regime de contrato administrativo de provimento:

Dois lugares de técnico de 1.a classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico;

Sete lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico.

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

Fundo de Segurança Social, aos 7 de Junho de 2016.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

Torna-se público que se encontra afixado, na sede do Fundo 
de Segurança Social, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 249-263, Edifício China Civil Plaza, 18.º andar, Macau, e 
publicado na internet do FSS e dos SAFP, o aviso referente à 
abertura do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado ao pessoal do Fundo de Segurança Social, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para 
o preenchimento de um lugar de adjunto-técnico especialista, 
1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, provido em regime 
de contrato administrativo de provimento do pessoal do Fundo 
de Segurança Social, com dez dias de prazo para a apresenta-
ção de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao 
da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau.

Fundo de Segurança Social, aos 8 de Junho de 2016.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 920,00)

SECRETARIADO DO CONSELHO PARA AS INDÚSTRIAS

CULTURAIS

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, no Secretariado 
do Conselho para as Indústrias Culturais, sito na Avenida do 
Infante D. Henrique n.os 47-53, Edifício «The Macau Square», 
19.º andar «D», e publicado nos sítios electrónicos do Conselho 
para as Indústrias Culturais (CIC) e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública (SAFP), o aviso referente 
à abertura do concurso comum, de acesso, documental  e  con-
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務人員舉行普通晉級開考。開考通告張貼於殷皇子大馬路47至

53號澳門廣場19樓D座文化產業委員會秘書處，並於文化產業委

員會及行政公職局網頁公佈。報考應自本公告刊登《澳門特別行

政區公報》之日緊接的辦公日起計十天內作出。

二零一六年六月八日於文化產業委員會秘書處

秘書長 王勁秋

（是項刊登費用為 $1,292.00）

文 化 產 業 基 金

公 告

為填補文化產業基金以行政任用合同制度任用的技術輔導

員職程第一職階首席技術輔導員一缺，以有限制及審查文件方式

進行晉級普通開考，相關開考公告已於二零一六年五月十八日第

二十期《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冼星海大馬路105號金龍中心

14樓A室本基金告示板及於本基金網頁（http://www.fic.gov.mo）

內公佈。

根據上述行政法規第十八條第五款規定，本名單被視為確定

名單。

二零一六年六月三日於文化產業基金

行政委員會委員 朱妙麗

為填補文化產業基金以行政任用合同制度任用的技術員職

程第一職階一等技術員一缺，以有限制及審查文件方式進行晉級

普通開考，相關開考公告已於二零一六年五月二十五日第二十一

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冼星海大馬路105號金龍中心14樓

A室本基金告示板及於本基金網頁（http://www.f ic.gov.mo）內

公佈。

dicionado  aos  agentes do CIC, 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), para o preenchi-
mento, em regime de contrato administrativo de provimento, 
de um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, do grupo 
de pessoal técnico superior do mesmo Conselho, com dez dias 
de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do pri-
meiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau. 

Secretariado do Conselho para as Indústrias Culturais, aos 8 
de Junho de 2016.

A Secretária-geral, Wong Keng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º  
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncios 
deste Fundo, sito na Avenida Xian Xing Hai, n.º 105, Centro 
Golden Dragon, 14.º andar A, NAPE, Macau, e disponibilizada 
na página electrónica deste Fundo (http://www.fic.gov.mo), a 
lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-
-técnico, provido em regime de contrato administrativo de 
provimento do Fundo das Indústrias Culturais, cujo anúncio de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 20, II Série, de 18 de Maio de 2016. 

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

Fundo das Indústrias Culturais, aos 3 de Junho de 2016.

O membro do Conselho de Administração, Chu Miu Lai.

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º  
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncios 
deste Fundo, sito na Avenida Xian Xing Hai, n.º 105, Centro 
Golden Dragon, 14.º andar A, NAPE, Macau, e disponibilizada 
na página electrónica deste Fundo (http://www.fic.gov.mo), a 
lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, do-
cumental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, provido 
em regime de contrato administrativo de provimento do Fundo 
das Indústrias Culturais, cujo anúncio de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º  21, II Série, de 25 de Maio de 2016. 
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根據上述行政法規第十八條第五款規定，本名單被視為確定

名單。

二零一六年六月七日於文化產業基金

行政委員會委員 朱妙麗

（是項刊登費用為 $1,869.00）

海 事 及 水 務 局

公 告

為填補海事及水務局以行政任用合同任用的海事人員職程

第一職階一等海事人員一缺，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，以考核及有限制方式進行普通晉級開考，有

關開考通告正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳 /行政

處/人事科內，並於本局及行政公職局網頁內公佈，報考應自緊接

有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一個工作日起

計二十天內作出。

二零一六年六月六日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,194.00）

郵 政 局

名 單

郵政局為填補以行政任用合同任用的行政技術助理員職程

第一職階首席行政技術助理員五缺，以審查文件及有限制的方

式進行普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一六年四月二十

日第十六期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人最

後成績名單如下：

合格應考人： 分

1.º 林凱茵 .................................................................. 82.83

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

Fundo das Indústrias Culturais, aos 7 de Junho de 2016.

O membro do Conselho de Administração, Chu Miu Lai.

(Custo desta publicação $ 1 869,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção 
de Pessoal, sita na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e 
publicado no website destes Serviços e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente 
à abertura do concurso comum, de acesso, de prestação de 
provas, condicionado aos trabalhadores destes Serviços, 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 pessoal marítimo de 1.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de pessoal marítimo, provido em 
regime de contrato administrativo de provimento da Direcção 
dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, com vinte dias 
de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do pri-
meiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 6 de Junho de 2016.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de cinco lu-
gares de assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, 
da carreira de assistente técnico administrativo, em regime de 
contrato administrativo de provimento da Direcção dos Servi-
ços de Correios, cujo anúncio do aviso de abertura foi publica-
do no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 16, II Série, de 20 de Abril de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lam Hoi Ian ............................................................... 82,83
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合格應考人： 分

2.º 陳嘉欣 .................................................................. 82.39

3.º 林鑫 ...................................................................... 81.94

4.º 陳逸雯 .................................................................. 81.28 a）

5.º 郭淑英 .................................................................. 81.28

a）在公職年資較長

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。

（經運輸工務司司長於二零一六年六月二日的批示確認）

二零一六年五月三十一日於郵政局

典試委員會：

主席：郵政局顧問高級技術員 康經維

正選委員：郵政局首席技術員 潘漢琪

     文化局首席顧問高級技術員 黎志華

（是項刊登費用為 $1,771.00）

房 屋 局

名 單

房屋局為填補行政任用合同高級技術員職程第一職階首席

顧問高級技術員一缺，經二零一六年四月二十日第十六期《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。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

伍榮基 ............................................................................. 86.56 

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。

（經二零一六年六月三日運輸工務司司長的批示確認）

二零一六年六月二日於房屋局

Candidatos aprovados: valores

2.º Chan Ka Ian ............................................................... 82,39

3.º Lam Kam .................................................................... 81,94

4.º Chan Iat Man ............................................................. 81,28 a)

5.º Kuok Sok Ieng ........................................................... 81,28

 a) Maior antiguidade na função pública

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 classificativa para 
a entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 2 de Junho de 2016).

Direcção dos Serviços de Correios, aos 31 de Maio de 2016.

O Júri: 

Presidente: Hong Keng Wai, técnico superior assessor da DSC.

Vogais efectivos: Pun Hon Kei, técnico principal da DSC; e

Lai Chi Wa, técnico superior assessor principal do IC.

(Custo desta publicação $ 1 771,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Listas

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, em regime de contrato adminis-
trativo de provimento do Instituto de Habitação, adiante desig-
nado por IH, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, 
de 20 de Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Ng Weng Kei ....................................................................... 86,56

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 a partir da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 3 de Junho de 2016).

Instituto de Habitação, aos 2 de Junho de 2016.
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典試委員會：

主席：房屋局首席顧問高級技術員 陳德光

正選委員：房屋局首席顧問高級技術員 朱毅鳴

  社會工作局首席顧問高級技術員 辛志元

房屋局為填補行政任用合同技術員職程第一職階特級技術

員一缺，經二零一六年四月二十日第十六期《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。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

盧啟恩 ............................................................................. 83.72 

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。

（經二零一六年六月三日運輸工務司司長的批示確認）

二零一六年六月二日於房屋局

典試委員會：

主席：房屋局顧問高級技術員 廖東明

候補委員：房屋局一等高級技術員 馮克明

  行政公職局首席特級技術員 吳美君

房屋局為填補行政任用合同技術稽查職程第一職階首席技

術稽查一缺，經二零一六年四月二十日第十六期《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。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

何少山 ............................................................................. 80.75 

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。

O Júri:

Presidente: Chan Tak Kwong, técnico superior assessor princi-
pal do IH.

Vogais efectivos: Chu Ngai Meng, técnico superior assessor 
principal do IH; e

San Chi Iun, técnico superior assessor principal do IAS.

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
um lugar de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico, em regime de contrato administrativo de provimento do 
Instituto de Habitação, adiante designado por IH, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 16, II Série, de 20 de Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Lou Kai Ian  ........................................................................ 83,72

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 
entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados a partir da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 3 de Junho de 2016).

Instituto de Habitação, aos 2 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Lio Tong Meng, técnico superior assessor do IH.

Vogais suplentes: Fong Hak Meng, técnico superior de 1.ª classe 
do IH; e

Ung Mei Kuan, técnica especialista principal dos SAFP.

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
um lugar de fiscal técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
fiscal técnico, em regime de contrato administrativo de provi-
mento do Instituto de Habitação, adiante designado por IH, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 20 de 
Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Ho Sio San ...........................................................................  80,75

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 a partir da data da sua publicação.
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（經二零一六年六月三日運輸工務司司長的批示確認）

二零一六年六月二日於房屋局

典試委員會：

主席：房屋局首席顧問高級技術員 陳德光

正選委員：房屋局顧問高級技術員 廖東明

  教育暨青年局一等技術員 周啟婷

（是項刊登費用為 $3,814.00）

建 設 發 展 辦 公 室

公 告

為填補下列建設發展辦公室以行政任用合同方式任用的人

員空缺，經於二零一六年五月二十五日第二十一期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普通晉級

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，准考人臨時名單張貼

於羅理基博士大馬路南光大廈十樓本辦公室收件處告示板以供

查閱﹕

一、第一職階顧問高級技術員一缺；

二、第一職階特級技術輔導員兩缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一六年六月八日於建設發展辦公室

主任 周惠民 

（是項刊登費用為 $1,194.00）

電 信 管 理 局

名 單

電信管理局為填補編制外合同人員技術輔導員職程高級技

術員職程第一職階首席高級技術員一缺，以審查文件及有限制

的方式進行普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一六年四月

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

Transportes e Obras Públicas, de 3 de Junho de 2016).

Instituto de Habitação, aos 2 de Junho de 2016.

O Júri:

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

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

Chao Kai Teng, técnica de 1.ª classe da DSEJ.

(Custo desta publicação $ 3 814,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

 Anúncio

Faz-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 quadro de anún-
cio do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas 
(GDI), sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício 
Nam Kwong, 10.º andar, as listas provisórias dos candidatos 
aos concursos comuns, de acesso, documentais, condiciona-
dos, para o preenchimento dos seguintes lugares, providos em 
regime de contrato administrativo de provimento do pessoal 
do GDI, abertos por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 21, II Série, de 
25 de Maio de 2016:  

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

2. Dois lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão.

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

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 8      
de Junho de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Chau Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE

TELECOMUNICAÇÕES

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico 
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二十日第十六期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈准考

人評核成績如下：

合格准考人： 分

謝雯 ................................................................................. 83.11

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一六年六月二日的批示確認）

二零一六年六月一日於電信管理局

典試委員會：

主席：電信管理局顧問高級技術員 梁金美

正選委員：電信管理局職務主管（顧問高級技術員） 陳金成

     行政公職局首席高級技術員 鍾展恒

（是項刊登費用為 $1,537.00）

環 境 保 護 局

公 告

茲特公告，有關公佈於二零一六年四月二十日第十六期《澳

門特別行政區公報》第二組的“澳門跨境工業區污水處理站的升

級、營運及保養”公開招標，招標實體已按照招標方案第2.2點的

規定作出解答，及因應需要，作出補充說明，並將其等附於投標

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11號至11號D郵政大樓10樓環境保護局查閱。

二零一六年六月二日於環境保護局

局長 譚偉文

（是項刊登費用為 $1,018.00）

superior dos trabalhadores em regime de contrato administrativo 
de provimento da Direcção dos Serviços de Regulação de Teleco-
municações, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, 
II Série, de 20 de Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Tse Man ................................................................................83,11

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 2 de Junho de 2016).

Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 1 
de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Leung Kam Mei, Veronica, técnica superior as-
sessora da DSRT.

Vogais efectivos: Chan Kam Seng, chefia funcional da DSRT 
(técnico superior assessor); e

Chong Chin Hang, técnico superior principal dos  SAFP.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncios

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para a 
«Modernização, operação e manutenção da Estação de Tra-
tamento de Águas Residuais do Parque Industrial Transfron-
teiriço de Macau», publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 20 de 
Abril de 2016, a entidade que realiza o processo do concurso já 
prestou esclarecimentos, nos termos do ponto 2.2 do programa 
do concurso, assim como esclarecimentos complementares cor-
respondentes à necessidade real, integrando-os no processo do 
concurso.

Os esclarecimentos, bem como os esclarecimentos comple-
mentares acima referidos, encontram-se disponíveis para con-
sulta durante o horário de expediente na sede da Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental, sita na Estrada de D. Maria 
II, n.os 11 a 11-D, Edifício dos Correios, 10.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 2 de Ju-
nho de 2016.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)
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環境保護局通過以審查文件方式，為以下行政任用合同任

用的人員進行限制性普通晉級開考的公告已於二零一六年五月

二十五日第二十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登。現根

據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

第十八條第三款規定，准考人臨時名單已張貼於澳門馬交石炮台

馬路11號至11號D郵政大樓地下，並於本局網頁內公佈：

一. 高級技術員職程第一職階首席高級技術員一缺；

二. 高級技術員職程第一職階一等高級技術員一缺；

三. 技術稽查職程第一職階一等技術稽查一缺。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

二零一六年六月八日於環境保護局

局長 譚偉文

（是項刊登費用為 $1,126.00）

特此公告，就環境保護局於二零一六年四月二十日刊登於第

十六期《澳門特別行政區公報》第二組上有關“澳門半島污水處

理廠的營運及保養”服務的公開招標，原定於二零一六年六月七

日上午九時三十分於澳門馬交石炮台馬路11號至11號D郵政大

樓11樓環境保護局舉行公開開標，現更改為於二零一六年六月

二十二日上午九時三十分在同一地點舉行。

二零一六年六月十日於環境保護局

局長 譚偉文

（是項刊登費用為 $715.00）

燃 料 安 全 委 員 會

公 告

按照運輸工務司司長於二零一六年六月二日作出的批示，以

及根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

Tendo em conta que o anúncio de abertura dos concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados aos trabalha-
dores contratados em regime de contrato administrativo de 
provimento da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental  
se encontra publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 21, II Série, de 25 de Maio de 
2016, informa-se que as listas provisórias dos candidatos admi-
tidos para o preenchimento das vagas abaixo mencionadas se 
encontram afixadas no Edf. dos Correios, sito na Estrada de D. 
Maria II, n.os 11 a 11-D, rés-do-chão, em Macau, e publicadas 
na página electrónica da DSPA, nos termos do 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):

I. Uma vaga de técnico superior principal, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior;

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

III. Uma vaga de fiscal técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de fiscal técnico.

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 8 de Ju-
nho de 2016.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

Informa-se que o acto público de abertura das propostas do 
concurso público para a prestação de serviços de «Operação e 
manutenção da Estação de Tratamento de Águas Residuais da 
Península de Macau», publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 20 de 
Abril de 2016, originalmente anunciado para o dia 7 de Junho 
de 2016, pelas 9,30 horas, na Direcção dos Serviços de Protec-
ção Ambiental, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 11 a 11D, 
Edifício dos Correios, 11.º andar, Macau, se encontra marcado 
para o dia 22 de Junho de 2016, pelas 9,30 horas, no mesmo lo-
cal.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 10 de 
Junho de 2016.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 715,00)

COMISSÃO DE SEGURANÇA DOS COMBUSTÍVEIS

Anúncio

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo 
Senhor Secretário para os Transportes e Obras Públicas, de 2 
de Junho de 2016, se acham abertos os concursos comuns, de 
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訓》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》、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：

行政任用合同人員：

技術稽查職程第一職階特級技術稽查兩缺。

上述之開考通告已張貼在南灣大馬路730-804號中華廣場

七樓A、B及C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。

二零一六年六月八日於燃料安全委員會

主席 鄺錦成

（是項刊登費用為 $1,361.00）

能 源 業 發 展 辦 公 室

公 告

為填補經由能源業發展辦公室行政任用合同任用的高級技

術員職程（法律範疇）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，有關開考通告正張貼在澳門新口

岸宋玉生廣場398號中航大廈7樓的公告欄，並於本辦公室及行

政公職局網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政區公

報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一六年六月六日於能源業發展辦公室

主任 許志樑

（是項刊登費用為 $1,126.00）

acesso, documentais, condicionados, nos termos dos Regula-
mentos Administrativos n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos ser-
viços públicos», n.º 12/2015 «Regime do contrato de trabalho 
nos 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 
Macau (ETAPM), vigente, para o preenchimento do seguintes 
lugares da Comissão de Segurança dos Combustíveis:

Para o pessoal em regime de contrato administrativo de pro-
vimento:

Dois lugares de fiscal técnico especialista, 1.º escalão, da car-
reira de fiscal técnico. 

O aviso de abertura do referidos concursos encontra-se 
afixado na Comissão de Segurança dos Combustíveis, sita na 
Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edif. China Plaza, 7.º 
andar A, B e C, e o prazo para a apresentacão 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. 

Comissão de Segurança dos Combustíveis, aos 8 de Junho de 
2016. 

 O Presidente da Comissão, Kong Kam Seng.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DO SECTOR ENERGÉTICO

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, no Gabinete para 
o Desenvolvimento do Sector Energético, sito na Alameda 
Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 398, Edifício CNAC, 7.º andar, 
e publicado nas páginas electrónicas deste Gabinete e da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado aos trabalhadores deste Gabinete, 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos» e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», para o preenchimento de um lugar de técnico supe-
rior principal, 1.º escalão, área jurídica, da carreira de técnico 
superior, dos trabalhadores contratados por contrato adminis-
trativo de provimento do Gabinete para o Desenvolvimento do 
Sector Energético, com dez dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, aos 
6 de Junho de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Hoi Chi Leong.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)
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交 通 事 務 局

公 告

交通事務局通過以審查文件及有限制方式，為交通事務局工

作人員進行下列限制性普通晉級開考的公告已於二零一六年五

月四日第十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登。現根據第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八

條第三款規定，准考人臨時名單已張貼於澳門馬交石炮台馬路

33號六樓交通事務局行政及財政處告示板，以及本局網頁以供

查閱：

一、編制內人員：

高級技術員職程第一職階首席顧問高級技術員一缺；

行政技術助理員職程第一職階首席特級行政技術助理員一缺。

二、行政任用合同人員：

技術員職程第一職階特級技術員一缺；

行政技術助理員職程第一職階一等行政技術助理員三缺。

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。

二零一六年六月二日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $1,537.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontram afixadas, no quadro de 
anúncios da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), sita na Es-
trada de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau, e publicadas nas 
páginas electrónicas da DSAT, as listas provisórias dos candi-
datos aos concursos comuns, de acesso, documentais, condicio-
nados aos trabalhadores da DSAT, para o preenchimento dos 
seguintes lugares da DSAT, cujo anúncio do aviso de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 18, II Série, de 4 de Maio de 2016: 

1. Para o pessoal do quadro: 

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

Um lugar de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico adminis-
trativo. 

2. Para o pessoal em regime de contrato administrativo de 
provimento: 

Um lugar de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de 
técnico; 

Três lugares de assistente técnico administrativo de 1.a classe, 
1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo. 

As presentas listas são consideradas definitivas, nos termos 
do disposto no n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma legal. 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 2 de 
Junho de 2016.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)
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