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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 14/2016 (Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), para o preenchimento de dois lugares 
de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, pro-
vidos 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 23 de Agosto de 2016.

A Secretária-geral, O Lam.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, Selec-
ção e Formação para Efeitos de Acesso dos Trabalhadores dos 
Serviços Públicos), se encontram afixadas no Edifício dos Ser-
viços de Apoio da Sede do Governo (SASG), sito na Travessa 
do Paiva n.º 5, e carregadas nos sítios da internet dos SASG 
(http://www.sasg.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), as listas 
provisórias dos candidados aos concursos, de acesso, documen-
tais e condicionados, para o preenchimento, por provimento em 
contrato administrativo de provimento dos seguintes lugares 
dos SASG, abertos por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 31, II Série, 
de 3 de Agosto de 2016:

— Dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, área de apoio técnico-administrativo;

— Dois lugares de assistente técnico administrativo principal, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, área 
de apoio técnico-administrativo.

行 政 會

公 告

為填補行政會秘書處以行政任用合同任用的技術員職程第

一職階首席技術員兩缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職

程制度》和第14/2016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。

二零一六年八月二十三日於行政會秘書處

秘書長 柯嵐

（是項刊登費用為 $1,057.00）

政 府 總 部 輔 助 部 門

公 告

經刊登於二零一六年八月三日第三十一期《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以行政任用合同

方式填補下列空缺而舉行通過審查文件及有限制方式的晉級開

考。現根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十六條第二款的規定公佈，臨時名單已張貼於擺華

巷五號政府總部輔助部門大樓，並上載到輔助部門網頁（http://

www.sasg.gov.mo）及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.

mo）。

技術員職程第一職階一等技術員（行政技術輔助範疇）兩

缺；

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）兩缺。

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該等名單視

為確定名單。

二零一六年八月二十四日於行政長官辦公室

辦公室代主任 盧麗卿

（是項刊登費用為 $1,331.00）

審 計 署

名 單

二零一六年六月八日第二十三期《澳門特別行政區公報》第

二組的公告上公布的，有關通過審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考，以填補審計署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三缺，其應考人的評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 張雅麗 ........................................................................ 83.50

2.º 盧美莉 ........................................................................ 83.33

3.º 陳舒巍 ........................................................................ 81.39

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公布之日起計十個工作日內，就本名單提起上訴。

（經二零一六年八月十八日審計長批示確認）

二零一六年七月十三日於審計署

典試委員會：

主席：首席高級技術員 李楊

正選委員：首席高級技術員 李凱詠

     首席高級技術員 鄭錦耀

（是項刊登費用為 $1,224.00）

公 告

為填補經由審計署以行政任用合同任用的技術員職程第一

職階首席技術員兩缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程

制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行晉級開考，有關開考

通告正張貼在宋玉生廣場336-342號“誠豐商業中心”二十樓審

計署行政財政處告示板，並於本署網頁及行政公職局網頁內公

As referidas listas são consideradas definitivas ao abrigo do n.º 4 
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 24 de Agosto de 2016.  

A Chefe do Gabinete, substituta, Lo Lai Heng.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de três vagas 
de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, providos em regime de contrato administrativo de 
provimento, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, 
de 8 de Junho de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Cheong Nga Lai .............................................................83,50

2.º Lou Mei Lei ...................................................................83,33

3.º Chan Su Ngai .................................................................81,39

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

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Comissário da Au-

ditoria, de 18 de Agosto de 2016).

Comissariado da Auditoria, aos 13 de Julho de 2016.

O Júri:

Presidente: Lei Ieong, técnico superior principal.

Vogais efectivos: Lei Hoi Weng, técnica superior principal; e

Cheang Kam Yiu, técnico superior principal.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira do Comissariado da Auditoria (CA), 
sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 336-342, Centro 
Comercial Cheng Feng, 20.º andar, e publicado nos sítios do 
CA e da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, o aviso referente à abertura do concurso de acesso, 
documental, condicionado aos trabalhadores do CA, nos ter-
mos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
para o preenchimento de dois lugares de técnico principal, 1.º 
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佈。報考應自本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接的

首個工作日起計十天內作出。

二零一六年八月十九日於審計長辦公室

辦公室主任 何慧卿

（是項刊登費用為 $1,057.00）

警 察 總 局

名 單

為填補警察總局人員編制技術輔助人員職程之第一職階

首席技術輔導員（電子及通訊範疇）一缺，以審查文件及有限制

方式進行普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一六年六月

二十九日第二十六期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈

准考人評核名單如下：

合格准考人： 分

馬國生 ............................................................................. 86.67

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計算十

個工作日內提出上訴。

（經保安司司長於二零一六年八月十九日的批示確認）

二零一六年八月二十四日於警察總局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 林文鋒

委員：顧問高級技術員 黃永祺

候補委員：首席顧問高級技術員（澳門保安部隊事務局） 梁 

 金玉

（是項刊登費用為 $1,361.00）

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輔導員職程第

一職階特級技術輔導員一缺，經二零一六年七月十三日第二十八

escalão, da carreira de técnico, providos em regime de contra-
to administrativo de provimento, 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 do Comissário da Auditoria, aos 19 de Agosto de 
2016.

A Chefe do Gabinete, Ho Wai Heng.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, área de electrónica 
e comunicação, da carreira de técnico de apoio do quadro do 
pessoal dos Serviços de Polícia Unitários, cujo anúncio do aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, de 29 de Junho de 
2016:

Candidato aprovado:  valores

Ma Kuok Sang .................................................................... 86,67

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 candi-
dato pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação. 

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

Segurança, de 19 de Agosto de 2016). 

Serviços de Polícia Unitários, aos 24 de Agosto de 2016. 

O Júri:

Presidente: Lam Man Fong, técnico superior assessor.

Vogal: Wong Weng Kei, técnico superior assessor.

Vogal suplente: Leong Kam Iok, técnica superior assessora 
principal da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Lista

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

陳活棱 ............................................................................. 81.94

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八月十八日批示認可）

二零一六年八月十七日於檢察長辦公室

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：首席高級技術員（行政公職局指定人員） 周榮新

候補委員：檢察長辦公室人事財政廳人事處特級技術輔導

員 鍾苑琪

（是項刊登費用為 $1,537.00）

行 政 公 職 局

公 告

茲公佈，行政公職局通過考核方式進行普通對外入職開考，

以行政任用合同方式招聘第一職階勤雜人員（雜役範疇）三缺，

經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

二組刊登開考通告。知識考試（筆試）的地點、日期及時間，已張

貼於澳門水坑尾街一百六十二號公共行政大樓地下的行政公職

局接待處以供查閱（查閱時間為週一至週四上午九時至下午五

時四十五分，週五上午九時至下午五時三十分），該考試地點、日

期及時間另上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/。

二零一六年八月二十三日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $1,057.00）

adjunto-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 28, II Série, de 13 de Ju-
lho de 2016:

Candidato aprovado: valores

Chan Wut Leng ...................................................................81,94

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 18 

de Agosto de 2016).

Gabinete do Procurador, aos 17 de Agosto de 2016.

O Júri:

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

Vogal efectivo: Chao Weng San, pessoal designado pelos 
SAFP (técnico superior principal dos SAFP).

Vogal suplente: Chong Un Kei, adjunta-técnica especialista 
da Divisão de Gestão Pessoal do DGPF do GP.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncios

Torna-se público que se encontram afixados no balcão de 
atendimento da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, sito na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Admi-
nistração Pública, r/c, Macau, podendo ser consultados no local 
indicado, dentro do horário de expediente (segunda a quinta-
-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 
horas), e disponibilizados na página electrónica dos SAFP — 
http://www.safp.gov.mo/ — o local, data e hora da prova de 
conhecimentos (prova escrita) relativa ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de três lugares de auxiliar, 1.º escalão, da carreira de auxiliar, 
área de servente, em regime de contrato administrativo de 
provimento dos SAFP, cujo aviso de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 17, II Série, de 27 de Abril de 2016.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 23 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)
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為填補行政公職局行政任用合同任用的翻譯員職程第一職

階一等翻譯員（中葡文）一缺，現根據第14/2009號法律《公務

人員職程制度》、第14/2016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，以考核方式進

行限制性晉級開考，有關開考通告張貼在水坑尾街一百六十二

號公共行政大樓二十六樓本局行政及財政處和上載於本局網頁

（http://www.safp.gov.mo/），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。

為填補行政公職局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六缺，現根據第14/2009號法律《公務人

員職程制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》的規定，以審查文件方式進行限制性晉級開考，有

關開考通告張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓二十六

樓本局行政及財政處和上載於本局網頁（http://www.safp.gov.

mo/），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。

二零一六年八月二十四日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $1,537.00）

為填補行政公職局人員編制內翻譯員職程第一職階一等翻

譯員（中葡文）四缺，經二零一六年八月十日第三十二期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行限制性晉級開考公

告。現根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十六條第二款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在

水坑尾街一百六十二號公共行政大樓二十六樓行政公職局之行

政及財政處，並於本局網頁（http://www.safp.gov.mo）內公佈，

以供查閱。

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Adminis-
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, 26.º andar, e publicado no website dos 
SAFP (http://www.safp.gov.mo/), o aviso referente à abertura do 
concurso de acesso, condicionado, de prestação de provas aos 
trabalhadores dos SAFP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 
no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (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, da carreira de intérprete-tradutor (nas línguas chinesa 
e portuguesa), provido em regime de contrato administrativo 
de provimento do pessoal dos SAFP, com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Adminis-
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, 26.º andar, e publicado no website dos 
SAFP (http://www.safp.gov.mo/), o aviso referente à abertura 
do concurso comum, de acesso, condicionado, documental aos 
trabalhadores dos SAFP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), para o preenchimento de seis lugares de adjun-
to-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, 
providos em regime de contrato administrativo de provimento do 
pessoal dos SAFP, com dez dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 24 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada na Divisão Adminis-
tra tiva e Financeira da Direcção dos Serviços de Administra-
ção e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, 
Edifício Administração Pública, 26.º andar, bem como está 
disponível no sítio electrónico desta Direcção de Serviços 
(http://www.safp.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao 
concurso de acesso, condicionado, de prestação de provas aos 
trabalhadores dos SAFP, para o preenchimento de quatro lu-
gares de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, da carrei-
ra de intérprete-tradutor (nas línguas chinesa e portuguesa), 
do quadro do pessoal desta Direcção de Serviços, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 32, II Série, de 10 de Agosto de 2016.



N.º 35 — 31-8-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 18665

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，上述名單被視

為確定名單。

二零一六年八月二十五日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $1,057.00）

身 份 證 明 局

公 告

為填補身份證明局行政任用合同任用的以下空缺，經二零

一六年八月十日第三十二期《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晉級開考公告。現根據第14/2016

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條

第二款的規定公佈，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行政暨財政處及上載

於行政公職局網頁，以供查閱：

一、技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員四缺；

二、高級技術員職程第一職階首席高級技術員（資訊範疇）

三缺。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視

為確定名單。

二零一六年八月二十五日於身份證明局

局長 歐陽瑜

（是項刊登費用為 $1,263.00）

為填補經由身份證明局以行政任用合同任用的技術員職程

第一職階特級技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員

職程制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》的規定，以審查文件及限制性方式進行晉級開考，有關

開考通告已張貼在澳門南灣大馬路762-804號中華廣場二十字樓

身份證明局之行政暨財政處，並於本局網頁及行政公職局網頁

A lista afixada é considerada definitiva ao abrigo do n.º 4 
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 25 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontram afixadas e podem ser 
consultadas, na Divisão Administrativa e Financeira da Di-
recção dos Serviços de Identificação (DSI), sita na Avenida da 
Praia Grande, n.os 762-804, Edifício China Plaza, 20.º andar, 
e publicadas na página electrónica da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública, as listas provisórias dos 
candidatos aos concursos de acesso, documentais, condiciona-
dos, para o preenchimento dos seguintes lugares, providos em 
regime de contrato administrativo de provimento do pessoal 
da DSI, cujo anúncio dos avisos de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 32, II Série, de 10 de Agosto de 2016:

1. Quatro lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico;

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

As presentes listas são consideradas definitivas, nos termos 
do n.º 4 do artigo 26.º do supracitado regulamento administra-
tivo.

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 25 de Agosto de 
2016.

A Directora dos Serviços, Ao Ieong U.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão 
Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Iden-
tificação (DSI), sita na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, 
Edifício China Plaza, 20.º andar, e publicado nas páginas elec-
trónicas da DSI e da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública, o aviso referente à abertura do concurso de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores da DSI, 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços publicos) e no Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos), para o preenchimento de um lugar de técnico especia-
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內公佈。報考申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之

日緊接的首個工作日起計十天內遞交。

二零一六年八月二十五日於身份證明局

局長 歐陽瑜

（是項刊登費用為 $1,087.00）

民 政 總 署

公 告

第01/LAB/2016號公開招標

“民政總署化驗所購買檢測儀器”

按照二零一六年八月十九日民政總署管理委員會之決議，現

為“民政總署化驗所購買檢測儀器”進行公開招標。

有意投標者可於辦公時間內到澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號地下本署文書及檔案中心索取有關招標章程及

承投規則。

截止遞交標書日期為二零一六年九月十五日（星期四）

下午五時正。競投人或其代表請將有關標書及文件遞交至

本署文書及檔案中心，並須繳交臨時保證金澳門幣肆萬元正

（$40,000.00），臨時保證金可以現金或抬頭為“民政總署”的

支票或銀行擔保書，於澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163

號地下本署財務處出納繳交。

開標日期為二零一六年九月十九日（星期一）上午十時，於本

署培訓中心（南灣大馬路762至804號中華廣場六樓）舉行。

二零一六年八月十九日於民政總署

管理委員會委員 關施敏

（是項刊登費用為 $1,634.00）

lista, 1.º escalão, da carreira de técnico, provido em regime de 
contrato administrativo de provimento do pessoal da DSI, com 
dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 25 de Agosto de 
2016.

A Directora dos Serviços, Ao Ieong U.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Anúncios

Concurso Público n.º 01/LAB/2016

«Aquisição de aparelhos para testes 

para o Laboratório do IACM»

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Adminis-
tração do IACM, tomada na sessão de 19 de Agosto de 2016, 
se acha aberto o concurso público para a «Aquisição de aparelhos 
para testes para o Laboratório do IACM».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser 
obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de expe-
diente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto para 
os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), sito na Avenida de 
Almeida Ribeiro n.º 163, r/c, Macau.

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 ho-
ras do dia 15 de Setembro de 2016, quinta-feira. Os concorrentes 
ou seus representantes devem entregar as propostas e os 
documentos no Laboratório do IACM e prestar uma caução 
provisória no valor de $ 40 000,00 (quarenta mil patacas). A 
caução provisória pode ser efectuada na Tesouraria da Divisão 
de Contabilidade e Assuntos Financeiros do IACM, sita na 
Avenida de Almeida Ribeiro n.º 163, r/c, por depósito em dinheiro, 
cheque, garantia bancária, em nome do Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais.

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 
Centro de Formação do IACM, sito na Avenida da Praia Grande 
n.os 762-804, Edf. China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do 
dia 19 de Setembro de 2016, segunda-feira.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 19 de 
Agosto de 2016.

A Administradora do Conselho de Administração, Isabel 
Jorge.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)
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根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第14/2016號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，並按照

二零一六年八月十九日管理委員會會議所作之決議，現以審查文

件方式進行限制性晉級開考，以填補下列民政總署行政任用合

同人員之空缺：

第一職階特級行政技術助理員一缺；

第一職階顧問高級技術員一缺。

上述之開考通告張貼於本署位於澳門東方斜巷十四號東方

中心M字樓行政輔助部的佈告欄及在本署之內聯網、外聯網及

行政公職局網頁內公佈，有關投考人之申請應自本公告在《澳門

特別行政區公報》刊登後第一個工作日起計的十天內遞交。

二零一六年八月二十五日於民政總署

管理委員會主席 戴祖義

（是項刊登費用為 $1,155.00）

為填補民政總署以行政任用合同任用的技術輔導員職程

第一職階首席特級技術輔導員二缺，經二零一六年八月三日第

三十一期第二組《澳門特別行政區公報》刊登招考公告，以審

查文件方式進行限制性晉級開考；現根據第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規

定，投考人臨時名單張貼於本署位於澳門東方斜巷十四號東方

中心M字樓行政輔助部的佈告欄及行政公職局網頁內公佈，以

供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款之規定，該等名單視

作確定名單。

二零一六年八月二十六日於民政總署

管理委員會主席 戴祖義

（是項刊登費用為 $989.00）

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Adminis-
tração em sessão realizada no dia 19 de Agosto de 2016, se acham 
abertos os concursos, de acesso, documentais, condicionados aos 
trabalhadores do Instituto para os Assuntos Cívicos e Munici-
pais (IACM), providos em regime de contrato administrativo 
de provimento, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regi-
me das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e no 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», para o preenchimento dos seguintes lugares:

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

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

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos con-
cursos se encontram afixados nos Serviços de Apoio Adminis-
trativo do IACM, sitos na Calçada do Tronco Velho, n.º 14, Edi-
fício Centro Oriental, «M», em Macau, bem como publicados 
na intranet, internet do IACM e internet dos SAFP, cujo prazo 
de apresentação das candidaturas é de dez dias, contados a par-
tir do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 25 de 
Agosto de 2016.

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

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selec-
ção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», se encontra afixada, nos Serviços de Apoio 
Administrativo do Instituto para os Assuntos Cívicos e Muni-
cipais, sitos na Calçada do Tronco Velho n.º 14, Edifício Cen-
tro Oriental, «M», Macau, e publicada na internet dos Serviços de 
Administração e Função Pública, a lista provisória dos candidatos 
admitidos ao concurso documental, de acesso, condicionado, 
para o preenchimento de dois lugares de adjunto-técnico espe-
cialista principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, 
providos em regime de contrato administrativo de provimento 
do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016.

A presente lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 4 
do artigo 26.º do mesmo regulamento administrativo.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 26 de 
Agosto de 2016.

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

(Custo desta publicação $ 989,00)
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通 告

第03/VPL/2016號批示

本人行使第07/PCA/2016號批示賦予本人的權力，茲決定如下：

一、修改第02/V PL/2016號批示附表I I及附件I I I有關建設

處的主管人員，該批示為本人所作之轉授權行為。

二、追認獲轉授權人陳頴光自二零一六年八月一日起在本轉

授權範圍內作出的一切行為。

三、在不妨礙上款之規定下，本批示自公佈日起生效。

二零一六年八月十六日於民政總署

管理委員會副主席 羅永德

––––––––––

附表II

關於第02/VPL/2016號批示第三點所指的主管人員

附屬單位 主管人員

建設處 陳頴光*

*代任制度

附表III

關於第02/VPL/2016號批示第四點所指的主管人員

附屬單位 主管人員

建設處 陳頴光*

*代任制度

（是項刊登費用為 $1,732.00）

法 律 及 司 法 培 訓 中 心

公 告

按二零一六年五月十八日第二十期第二組《澳門特別行政區

公報》刊登之招收為法院司法文員職程及檢察院司法文員職程

的入職而設的任職資格課程七十名學員之普通對外入職開考通

Aviso

Despacho n.º  03/VPL/2016

No uso dos poderes que me foram conferidos pelo Despacho 
n.º 07/PCA/2016, determino o seguinte: 

1. É alterado o chefe da subunidade da Divisão de Edificações, 
constante dos anexos II e III do Despacho n.º 02/VPL/2016, 
mediante o qual subdeleguei determinados actos.

2. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
Chan Wing Kwong, conforme com a presente subdelegação, 
desde 1 de Agosto de 2016.

3. Sem prejuízo do disposto no ponto anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 16 de 
Agosto de 2016.

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

 ––––––––––

ANEXO II

Chefias a que se refere o ponto 3 do 
Despacho n.º 02/VPL/2016

Subunidade Chefia

Divisão de Edificações Chan Wing Kwong*

* Em regime de substituição

ANEXO III

Chefias a que se refere o ponto 4 do 
Despacho n.º 02/VPL/2016

Subunidade Chefia

Divisão de Edificações Chan Wing Kwong*

* Em regime de substituição

(Custo desta publicação $ 1 732,00)

CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ), sito na Rua 
do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, Edifício Banco Luso Interna-
cional, 18.º andar, e disponibilizada na página electrónica do 
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告，現公佈知識試舉行的地點、日期及時間已張貼於南灣羅保博

士街1-3號國際銀行大廈18樓法律及司法培訓中心，並上載於本

中心網頁（www.cfjj.gov.mo）以供查閱。

二零一六年八月二十五日於法律及司法培訓中心

法律及司法培訓中心主任 Manuel Marcelino Escovar Trigo

（是項刊登費用為 $1,057.00）

澳 門 公 共 行 政 福 利 基 金

名 單

為履行給予私人機構財政資助的八月二十六日第54/GM/97

號批示，澳門公共行政福利基金現刊登二零一六年第二季度受

資助實體的名單：

CFJJ (www.cfjj.gov.mo), a informação sobre os locais, a data e 
as horas de realização das provas de conhecimentos relativas ao 
concurso comum, de ingresso externo, para admissão de setenta 
formandos ao curso de habilitação para ingresso nas carreiras 
de oficial de justiça judicial e de oficial de justiça do Ministério 
Público, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 20, II Série, de 18 de 
Maio de 2016. 

Centro de Formação Jurídica e Judiciária, aos 25 de Agosto 
de 2016.

O Presidente do Conselho Pedagógico, Manuel Marcelino 
Escovar Trigo.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

FUNDO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DE MACAU

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
referente aos apoios financeiros concedidos às instituições 
particulares, vem o FSAPM publicar a listagem de apoio con-
cedido no 2.º trimestre do ano de 2016:

受惠實體

Entidades beneficiárias

目的

Finalidades

許可批示日期

Despachos de 

autorização

資助金額

Montantes 

atribuídos

澳門公務人員體育會

Associação Desportiva dos Trabalhadores 

da Administração Pública de Macau

資助舉辦各項活動。

 Realização de diversas actividades.

01.02.2016 $ 23,192.50 

澳門公務華員職工會

Associação dos Trabalhadores da Função 

Pública de Origem Chinesa

資助舉辦各項活動。

 Realização de diversas actividades.

15.04.2016 $ 18,829.40 

澳門民政總署司機互助會

Associação Mútua dos Condutores do IACM

資助舉辦各項活動。

 Realização de diversas actividades.

15.04.2016 $ 12,450.00 

澳門基層公職人員協會

Associação dos Funcionários de Nível Básico 

de Macau

資助舉辦各項活動。

 Realização de diversas actividades.

15.04.2016 $ 13,950.00 

澳門民政總署司機互助會

Associação Mútua dos Condutores do IACM

資助舉辦各項活動。

 Realização de diversas actividades.

27.04.2016 $ 23,465.00 

Fundo Social da Administração Pública de Macau, aos 26 de 
Julho de 2016. — O Conselho Administrativo. — O Presidente, 
Kou Peng Kuan. — Os Vogais, Leong Sio Fong — Ng Sut In.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

二零一六年七月二十六日於澳門公共行政福利基金——行政

管理委員會——主席：高炳坤——委員：梁少峰、伍雪賢

（是項刊登費用為 $1,537.00）
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通 告

第01/CAFSAPM/2016號決議

授予權限

根據十一月二十四日第50/97/M號法令第四條c）項，以及經

第28/2009號行政法規修改的第6/2006號行政法規《公共財政管

理制度》第二十四條第一款之規定，澳門公共行政福利基金行政

管理委員會於二零一六年六月十日的會議上作出決議如下：

一、授予澳門公共行政福利基金行政管理委員會主席高炳

坤及委員梁少峰共同行使支付許可之權限，當前述成員不在或

不能視事時，由其法定代任人代任行使該權限。

二、對於行使本決議所載授權而作出的行為，得提起必要訴

願。

三、自二零一五年六月十日起，因行使本決議第一款規定的

權限而作出的一切行為，予以追認。

四、在不影響上款規定的情況下，本決議自公佈日起生效。

二零一六年六月十日於澳門公共行政福利基金

澳門公共行政福利基金行政管理委員會：

主席：高炳坤

委員：梁少峰

   林宇杰

（是項刊登費用為 $1,566.00）

退 休 基 金 會

名 單

退休基金會為填補人員編制高級技術員職程的第一職階首席

顧問高級技術員三缺，以審查文件及有限制方式進行晉級普通開

考，其開考公告已刊登於二零一六年六月二十二日第二十五期《澳

門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人成績名單如下：

合格應考人： 分

1.º 江海莉 ........................................................................ 86.25

Aviso

Deliberação n.º 01/CAFSAPM/2016

Delegação de competências

O Conselho Administrativo do Fundo Social da Administração 
Pública de Macau, reunido em sessão no dia 10 de Junho de 2016, 
deliberou, em harmonia com o disposto na alínea c) do artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 50/97/M, de 24 de Novembro, e no n.º 1 do artigo 
24.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, na redacção que 
lhe foi conferida pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009 
(Regime de administração financeira pública), o seguinte:

1. É delegada no presidente do Conselho Administrativo do 
Fundo Social da Administração Pública de Macau, Kou Peng 
Kuan e no vogal, Leong Sio Fong, a competência, em conjunto, 
de autorização de pagamento e, durante a ausência ou impedi-
mento dos membros acima referidos, a respectiva competência 
será exercida pelos seus substitutos legais. 

2. Dos actos praticados no exercício da delegação da compe-
tência constante da presente deliberação, cabe o recurso hie-
rárquico necessário.

3. São ratificados todos os actos praticados no exercício da 
competência do n.º 1 da presente deliberação, desde 10 de Junho 
de 2015.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a presente 
deliberação produz efeitos desde a data da sua publicação.

O Fundo Social da Administração Pública de Macau, aos 10 
de Junho de 2016.

O Conselho Administrativo do Fundo Social da Administração 
Pública de Macau:

Presidente: Kou Peng Kuan.

Vogais: Leong Sio Fong; e 

Lam U Kit.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

FUNDO DE PENSÕES

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de três luga-
res de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior do quadro do pessoal do Fundo de Pensões, 
cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Ofi-
cial da RAEM n.º 25, II Série, de 22 de Junho de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Fátima Maria da Conceição da Rosa .........................86,25
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合格應考人： 分

2.º 周桂芳 ........................................................................ 85.81

3.º 余玉蓮 ........................................................................ 85.75

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算十

個工作日內提起上訴。

（經二零一六年八月二十二日行政法務司司長批示認可）

二零一六年八月二十五日於退休基金會

典試委員會：

主席：退休基金會副主席 沙蓮達

正選委員：統計暨普查局首席顧問高級技術員 楊雁兒

候補委員：退休基金會處長 李偉雄

退休基金會為填補人員編制技術員職程的第一職階首席特

級技術員二缺，以審查文件及有限制方式進行晉級普通開考，其

開考公告已刊登於二零一六年六月二十二日第二十五期《澳門特

別行政區公報》第二組內，現公佈應考人成績名單如下：

合格應考人： 分

1.º 林國華 ........................................................................ 87.69

2.º 譚春梅 ........................................................................ 86.69

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算十

個工作日內提起上訴。

（經二零一六年八月二十二日行政法務司司長批示認可）

二零一六年八月二十五日於退休基金會

典試委員會：

主席：退休基金會處長 羅禮堅

正選委員：退休基金會顧問高級技術員 余玉蓮

     民政總署一等獸醫 林綺華

退休基金會為填補人員編制技術員職程的第一職階一等技

術員一缺，以審查文件及有限制方式進行晉級普通開考，其開考

公告已刊登於二零一六年六月二十二日第二十五期《澳門特別行

政區公報》第二組內。現公佈應考人成績名單如下：

Candidatos aprovados: valores

2.º Chow Kuai Fong ............................................................85,81

3.º U Iok Lin. .......................................................................85,75

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

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

Administração e Justiça, de 22 de Agosto de 2016).

Fundo de Pensões, aos 25 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Ermelinda Maria da Conceição Xavier, vice-
-presidente do Conselho de Administração do FP.

Vogal efectivo: João Carlos Yeong, técnico superior assessor 
principal da DSEC.

Vogal suplente:  Lei Wai Hong, chefe de divisão do FP.

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois lu-
gares de técnico especialista principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico do quadro do pessoal do Fundo de Pensões, cujo 
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da RAEM n.º  25, II Série, de 22 de Junho de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lam Kuok Wa ................................................................87,69

2.º Tam Chon Mui ...............................................................86,69

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

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

Administração e Justiça, de 22 de Agosto de 2016).

Fundo de Pensões, aos 25 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Lo Lai Kin, chefe de divisão do FP.

Vogais efectivas: U Iok Lin, técnica superior assessora do FP; e

Lam I Wa, médica veterinária de 1.a classe do IACM.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico de 1.a classe, 1.º escalão, da carreira de técnico do 
quadro do pessoal do Fundo de Pensões, cujo anúncio do aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 25, 
II Série, de 22 de Junho de 2016: 
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合格應考人： 分

曹嘉賢 ............................................................................. 81.00

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算十

個工作日內提起上訴。

（經二零一六年八月二十二日行政法務司司長批示認可）

二零一六年八月二十五日於退休基金會

典試委員會：

主席：退休基金會處長 周桂芳

正選委員：退休基金會首席特級技術員 羅日昌

     地球物理暨氣象局特級技術員 黃華森

退休基金會為填補人員編制行政技術助理員職程的第一職

階首席行政技術助理員一缺，以審查文件及有限制方式進行晉

級普通開考，其開考公告已刊登於二零一六年六月二十二日第

二十五期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人成績

名單如下：

合格應考人： 分

陳嘉嘉 ............................................................................. 83.28

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算十

個工作日內提起上訴。

（經二零一六年八月二十二日行政法務司司長批示認可）

二零一六年八月二十五日於退休基金會

典試委員會：

主席：退休基金會首席特級技術員 羅日昌

正選委員：勞工事務局一等高級技術員 陳妙瑜

候補委員：退休基金會二等技術員 梁偉瑩

退休基金會為填補以行政任用合同任用高級技術員職程的

第一職階顧問高級技術員一缺，以審查文件及有限制方式進行

晉級普通開考，其開考公告已刊登於二零一六年六月二十二日第

二十五期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人成績

名單如下：

Candidato aprovado: valores

Chou Ka In .......................................................................... 81,00

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista, 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 22 de Agosto de 2016).

Fundo de Pensões, aos 25 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Chow Kuai Fong, chefe de divisão do FP.

Vogais efectivos: Lo Iat Cheong, técnico especialista princi-
pal do FP; e

Vong Va Sam, técnico especialista dos SMG.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, da 
carreira de assistente técnico administrativo do quadro do 
pessoal do Fundo de Pensões, cujo anúncio do aviso de abertu-
ra foi publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 25, II Série, 
de 22 de Junho de 2016:  

Candidato aprovado: valores

Chan Ka Ka ......................................................................... 83,28

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

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

Administração e Justiça, de 22 de Agosto de 2016).

Fundo de Pensões, aos 25 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Lo Iat Cheong, técnico especialista principal do FP.

Vogal efectiva: Chan Mio U, técnica superior de 1.a classe da 
DSAL.

Vogal suplente: Leong Wai Ieng, técnico de 2.a classe do FP.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, provido em regime de contrato administrativo de 
provimento do Fundo de Pensões, cujo anúncio do aviso de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 25, II 
Série, de 22 de Junho de 2016: 
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合格應考人： 分

梁世威 ............................................................................. 82.67

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算十

個工作日內提起上訴。

（經二零一六年八月二十二日行政法務司司長批示認可）

二零一六年八月二十五日於退休基金會

典試委員會：

主席：退休基金會處長 陳楊智慧

正選委員：退休基金會顧問高級技術員 余玉蓮

     澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 高燦明

（是項刊登費用為 $5,670.00）

公 告

按照刊登於二零一六年七月十三日第二十八期第二組《澳門

特別行政區公報》之通告，本會以考核方式進行對外入職普通開

考，以行政任用合同制度填補退休基金會技術員職程的第一職

階一等技術員（工商管理範疇）兩缺。根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，

投考人臨時名單已張貼在澳門南灣湖景大馬路796-818號，財神

商業中心14樓退休基金會及上載於本會網頁http://www.fp.gov.

mo，以供查閱。

按照刊登於二零一六年七月十三日第二十八期第二組《澳門

特別行政區公報》之通告，本會以考核方式進行對外入職普通開

考，以行政任用合同制度填補退休基金會技術員職程的第一職

階二等技術員（工商管理範疇）兩缺。根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，

投考人臨時名單已張貼在澳門南灣湖景大馬路796-818號，財神

商業中心14樓退休基金會及上載於本會網頁http://www.fp.gov.

mo，以供查閱。

按照刊登於二零一六年七月十三日第二十八期第二組《澳門

特別行政區公報》之通告，本會以考核方式進行對外入職普通開

考，以填補退休基金會人員編制行政技術助理員職程的第一職

階一等行政技術助理員（助理技術員範疇）三缺。根據第23/2011

Candidato aprovado: valores

Leong Sai Wai ..................................................................... 82,67

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

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

Administração e Justiça, de 22 de Agosto de 2016).

Fundo de Pensões, aos 25 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Chen Ieong Chi Vai, chefe de divisão do FP. 

Vogais efectivos: U Iok Lin, técnica superior assessora do FP; e

Kou Chan Meng, técnico superior assessor da DSFSM.

(Custo desta publicação $ 5 670,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos) se encontra afixada, no Fundo de Pensões, 
sito na Avenida Panorâmica do Lago Nam Van n.os 796-818, 
Fortuna Business Centre (FBC), 14.º andar, Macau, e disponi-
bilizada na página electrónica deste Fundo (http://www.fp.gov.
mo), a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de ges-
tão de empresas, da carreira de técnico, em regime de contrato 
administrativo de provimento do Fundo de Pensões, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 28, II Série, de 13 de Julho de 2016.

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 Fundo de Pensões, 
sito na Avenida Panorâmica do Lago Nam Van n.os 796-818, 
Fortuna Business Centre (FBC), 14.º andar, Macau, e disponi-
bilizada na página electrónica deste Fundo (http://www.fp.gov.
mo), a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de ges-
tão de empresas, da carreira de técnico, em regime de contrato 
administrativo de provimento do Fundo de Pensões, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 28, II Série, de 13 de Julho de 2016.

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 Fundo de Pensões, 
sito na Avenida Panorâmica do Lago Nam Van n.os 796-818, 
Fortuna Business Centre (FBC), 14.º andar, Macau, e disponi-
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號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三

款的規定，投考人臨時名單已張貼在澳門南灣湖景大馬路796-

818號，財神商業中心14樓退休基金會及上載於本會網頁http://

www.fp.gov.mo，以供查閱。

二零一六年八月二十六日於退休基金會

行政管理委員會代主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $2,075.00）

經 濟 局

名 單

經濟局為填補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，經於二零一六年六月二十二日第

二十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進

行限制性普通晉級開考的招考公告。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》第二十七條第五款的規

定，公佈最後成績名單如下：

合格投考人： 分

鄧詠恩 ............................................................................. 81.50

按照上述行政法規第二十八條的規定，投考人可自本名單公

佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年八月二十日經濟財政司司長的批示認可）

二零一六年八月十六日於經濟局

典試委員會：

主席：經濟局首席顧問高級技術員 余潤德

正選委員：經濟局顧問高級技術員 陳展東

  能源業發展辦公室顧問高級技術員 黃美梨

（是項刊登費用為 $1,498.00）

bilizada na página electrónica deste Fundo (http://www.fp.gov.
mo), a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de três lugares de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 
1.º escalão, área de técnico auxiliar, da carreira de assistente 
técnico administrativo do quadro do pessoal do Fundo de Pen-
sões, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 13 de Ju-
lho de 2016.

Fundo de Pensões, aos 26 de Agosto de 2016.

A Presidente do Conselho de Administração, substituta, Er-
melinda Maria da Conceição Xavier.

(Custo desta publicação $ 2 075,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Lista

Classificativa final 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 superior, provido em regime de contrato adminis-
trativo de provimento da Direcção dos Serviços de Economia, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 22 de 
Junho de 2016, nos termos do n.º 5 do artigo 27.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos):

Candidato aprovado: valores

Tang Weng Ian .................................................................... 81,50

Nos termos do artigo 28.º do supracitado regulamento ad-
ministrativo, 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 20 de Agosto de 2016).

Direcção dos Serviços de Economia, aos 16 de Agosto de 
2016.

O Júri:

Presidente: U Ion Tak, técnico superior assessor principal da 
DSE.

Vogais efectivos: Chan Chin Tong, técnico superior assessor 
da DSE; e

Wong Mei Lei, técnica superior assessora do GDSE.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lu-
gar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, 
provido em regime de contrato administrativo de provimento 
do pessoal da Direcção dos Serviços de Finanças, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 27, II Série, de 6 de Julho de 2016:

Candidato aprovado: valores

Chan Mei ..............................................................................80,78

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
o candidato pode interpor recurso da presente lista para a en-
tidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 20 de Agosto de 2016).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 16 de Agosto de 
2016.

O Júri:

Presidente, substituto: Chan Weng Kuan, técnico superior 
assessor.

Vogal: Cheang Ka Ian, técnica principal (SAFP).

Vogal (suplente):  Lo Pui Man, técnica superior de 1.ª classe.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

Anúncios

Faz-se saber que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para 
a Economia e Finanças, de 11 de Agosto de 2016, foi determinada 
a abertura do Concurso Público n.º 02/CP/DSF-DAF/2016, para 
a prestação de serviços de limpeza às instalações e equipamentos 
da Direcção dos Serviços de Finanças.

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontram-se disponíveis, para efeitos de consulta durante o 
horário de expediente, no 14.º andar do Edifício Finanças, sito 
na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, em Macau, a 
partir da data de publicação deste anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau, e também dispo-
níveis gratuitamente, a partir da mesma data, na página oficial 
desta Direcção de Serviços (http://www.dsf.gov.mo).

As propostas devem ser entregues até às 12 horas da manhã 
do dia 5 de Outubro de 2016, na Divisão Administrativa e 
Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, sita no 14.º 
andar do Edifício Finanças.

財 政 局

名 單

財政局為填補以行政任用合同任用的技術員職程第一職階

一等技術員一缺，經二零一六年七月六日第二十七期《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

級開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

陳微 ................................................................................. 80.78

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。

（經二零一六年八月二十日經濟財政司司長批示認可）

二零一六年八月十六日於財政局

典試委員會：

代主席：顧問高級技術員 陳詠坤

委員：首席技術員（行政公職局） 鄭嘉茵

候補委員：一等高級技術員 羅佩雯

（是項刊登費用為 $1,292.00）

公 告

茲特公告，根據經濟財政司司長二零一六年八月十一日所

作批示，決定透過第02/CP/DSF-DA F/2016號公開招標以提供

“財政局轄下大樓及設施的清潔服務”。

自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》日起，有興趣的投

標人士得於辦公時間內前往位於澳門南灣大馬路575、579、585

號財政局大樓十四樓查閱有關招標方案和承投規章，有關資料

亦可透過財政局網頁（http://www.dsf.gov.mo）免費下載。

標書必須在二零一六年十月五日中午十二時或之前交至財政

局大樓十四樓行政暨財政處。
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為保證切實及準時履行提交標書所承擔的義務，必須向澳

門特別行政區遞交澳門幣玖萬捌仟捌佰元正（$98,800.00）作為

臨時保證金。臨時保證金可透過現金存款或銀行擔保為之，如屬

現金存款，須向本局行政暨財政處索取存款憑單。

開標定於二零一六年十月六日上午十時於澳門南灣大馬路

575、579、585號財政局大樓地庫進行。倘本局因颱風或其他不

可抗力之原因而停止辦公，則原定的截標或開標日期及時間將

順延至緊接的第一個工作日。

判給依據下列因素及有關權重為標準：

a. 價金——佔45%；

b. ISO特定資格認證書——佔5%；

c. 受僱員工具認可的有關招標業務的專業培訓——佔

10%；

d. 承諾僅僱用本地工人聲明書——得10%或承諾所僱人員

大部份為本地工人的聲明書——得5%；

e. 擁有的清潔設備——佔8%；

f. 提供的清潔劑符合環保標準——佔8%；

g. 經驗——佔6%；

h. 員工數量（公司規模）——佔5%；

i. 推薦信——佔3%。

二零一六年八月十六日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $2,388.00）

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一缺，經二零一六年八月十日第三十二

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。現根據第14/2016號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定公佈，投

考人臨時名單已張貼在南灣大馬路575、579及585號財政局大樓

十四樓財政局之行政暨財政處內以供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視

為確定名單。

É obrigatória a prestação de uma caução provisória a favor da 
RAEM, no valor de $ 98 800,00 (noventa e oito mil e oitocentas 
patacas), a qual garantirá o exacto e pontual cumprimento das 
obrigações que assumem com a apresentação da proposta. A 
caução provisória poderá ser feita por depósito em dinheiro, 
devendo solicitar a respectiva guia de depósito junto da Divisão 
Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de 
Finanças, ou mediante garantia bancária.

O acto público do concurso realizar-se-á no dia 6 de Outubro de 
2016, pelas 10,00 horas, na Cave do Edifício Finanças, sita na 
Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, em Macau. Em 
caso de encerramento destes serviços por causa de tempestade 
ou de outros motivos de força maior, o termo do prazo de 
entrega das propostas ou a data e a hora estabelecidas para o 
acto público do concurso, serão transferidos para o primeiro 
dia útil seguinte.

No critério que preside à adjudicação intervêm os seguintes 
factores com a ponderação que se indica:

a) Preço proposto (45%);

b) Certificado ISO (5%);

c) Formação profissional na área da actividade a concurso, 
que seja reconhecida, do pessoal a empregar (10%);

d) Declaração de compromisso de emprego em exclusivo de 
trabalhadores residentes (10%) ou Declaração de compromisso 
de emprego maioritariamente de trabalhadores residentes (5%);

e) Instrumentos próprios de limpeza (8%);

f) Os detergentes de limpeza prestados devem corresponder 
aos critérios ecológicos (8%);

g) Experiência (6%);

h) Número de trabalhadores (dimensão da empresa) (5%); 

i) Cartas de recomendação (3%).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 16 de Agosto de 
2016.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 2 388,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, 
sita na Avenida da Praia Grande n.os 575, 579 e 585, Edifício 
«Finanças», 14.º andar, a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, 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 da Direcção 
dos Serviços de Finanças, aberto por anúncio publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 32, 
II Série, de 10 de Agosto de 2016.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4 
do artigo 26.º do regulamento administrativo supracitado.
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二零一六年八月二十四日於財政局

 局長 容光亮

為填補經由財政局以行政任用合同任用的技術員職程第一

職階一等技術員一缺，經二零一六年八月十日第三十二期《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。現根據第14/2016號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定公佈，投考人臨

時名單已張貼在南灣大馬路575、579及585號財政局大樓十四樓

財政局之行政暨財政處內以供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視

為確定名單。

二零一六年八月二十五日於財政局

 局長 容光亮

（是項刊登費用為 $1,634.00）

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

第一職階首席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14/2016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。

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14/2016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：

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。

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 24 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, 
sita na Avenida da Praia Grande n.os 575, 579 e 585, Edifício 
«Finanças», 14.º andar, a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o 
preenchimento de um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico, provido em regime de contrato adminis-
trativo de provimento do pessoal da Direcção dos Serviços de 
Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 
10 de Agosto de 2016.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4 
do artigo 26.º do regulamento administrativo supracitado.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 25 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

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 
serv iços públ icos) e no Regulamento Administrat ivo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o 
preenchimento de três lugares de adjunto-técnico especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, providos 
em regime de contrato administrativo de provimento do pes-
soal da Direcção dos Serviços de Finanças, com dez dias de 
prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primei-
ro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

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 14/2016 «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 assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico adminis-
trativo.



18678 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2016 年 8 月 31 日

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。

二零一六年八月二十五日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $1,840.00）

統 計 暨 普 查 局

名 單

統計暨普查局為填補行政任用合同技術員組別的第一職階

一等技術員（資訊範疇）二缺，經於二零一六年六月十五日第二 

十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制

的方式進行普通晉級開考的招考公告。現公布應考人最後成績

名單如下：

合格應考人： 分

1.º 吳家棋 ................................................................. 73.3 a）

2.º 卓斌 ..................................................................... 73.3

a）根據第23/2011號行政法規第二十六條第一款的規定，於

職級的年資較長。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公布之日起計十個工作天內向核准招考的實體提起訴

願。

（經經濟財政司司長於二零一六年八月十五日的批示確認）

二零一六年八月九日於統計暨普查局

典試委員會：

主席：統計暨普查局顧問高級技術員 李健民

委員：統計暨普查局首席特級技術員 彭惠嫻

 社會工作局一等技術員 譚婉玲

（是項刊登費用為 $1,537.00）

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

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 25 de Agosto de 
2016.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 840,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois lu-
gares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de informática, 
do grupo de pessoal técnico dos trabalhadores contratados por 
contrato administrativo de provimento da Direcção dos Servi-
ços de Estatística e Censos, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 24, II Série, de 15 de Junho de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Ng Ka Kei ................................................................... 73,3 a)

2.º Cheok Pan .................................................................. 73,3

a) Nos termos do artigo 26.º, n.º 1, do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011, por maior antiguidade na categoria.

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

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

Economia e Finanças, de 15 de Agosto de 2016).

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 9 de 
Agosto de 2016. 

O Júri:

Presidente: Lei Kin Man, técnico superior assessor da 
DSEC.

Vogais: Pang Wai Han, técnica especialista principal da 
DSEC; e

Tam Un Leng, técnica de 1.ª classe do IAS.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)
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勞 工 事 務 局

公 告

勞工事務局通過以審查文件方式，為以行政任用合同制度任

用的人員進行填補技術員職程第一職階首席技術員一缺的限制

性晉級普通開考公告於二零一六年八月三日在《澳門特別行政區

公報》第三十一期第二組內公佈。現根據六月十三日第14/2016號

行政法規規範的《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六

條第二款規定，把投考人臨時名單張貼於澳門馬揸度博士大馬

路221-279號先進廣場大廈二樓本局行政財政處，並上載本局內

聯網及行政公職局網頁。 

按照上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年八月二十三日於勞工事務局   

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,057.00）

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

行第四級別第一職階特級技術輔導員一缺的限制性普通晉級開

考公告已於二零一六年七月十三日在《澳門特別行政區公報》第

二十八期第二組內公佈。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

葉少萍 ............................................................................. 82.72

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。

（經二零一六年八月二十三日經濟財政司司長批示認可）

二零一六年八月十八日於消費者委員會

典試委員會：  

代主席：消費者委員會二等技術員 葉偉杰

候補委員：消費者委員會一等技術員 鄧智偉

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016, de 13 de Junho (Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se encontra afixada na 
Divisão Administrativa e Financeira desta Direcção de Servi-
ços, sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221-
-279, Edifício «Advance Plaza», 2.º andar, Macau, bem como 
publicada na intranet destes Serviços e no website da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública, a lista provi-
sória 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, do pessoal pro-
vido em regime de contrato administrativo de provimento da 
Direcção de Serviços para os Assuntos Laborais, cujo anúncio 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 
2016.

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 4 do 
artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 23 de 
Agosto de 2016. 

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, nível 4, para o pes-
soal provido em regime de contrato administrativo de provi-
mento do Conselho de Consumidores, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 28, II Série, de 13 de Julho de 2016:

Candidato aprovado: valores

Ip Sio Peng ............................................................................82,72

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 candida-
to pode interpor recurso da presente lista no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.

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

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

Conselho de Consumidores, aos 18 de Agosto de 2016.

O Júri: 

Presidente, substituto: Ip Wai Kit, técnico de 2.ª classe do 
Conselho de Consumidores.

Vogal suplente: Tang Chi Wai, técnico de 1.ª classe do Conse-
lho de Consumidores.
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正選委員：身份證明局特級技術輔導員 馮瑞珠

（是項刊登費用為 $1,292.00）

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，經於二零一六年六

月二十九日第二十六期《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

葉青 ................................................................................. 73.89

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考之實體提起上訴。

（經二零一六年八月二十二日保安司司長的批示確認）

二零一六年八月十八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 何嘉慧

委員：澳門保安部隊事務局首席技術員 劉震宇

 法務局首席技術員 林松傑

（是項刊登費用為 $1,292.00）

公 告

為填補澳門保安部隊事務局文職人員行政任用合同技術員

職程第一職階二等技術員（資訊網絡及伺服器管理範疇）三缺，

經於二零一六年七月六日第二十七期《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。

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

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Lista

Classificativa 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 carrei-
ra de técnico, 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 26, II 
Série, de 29 de Junho de 2016: 

Candidato aprovado: valores

Ip Cheng .............................................................................. 73,89

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 22 de Agosto de 2016).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 18 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Ho Ka Wai, técnico superior principal da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Lau Chan I, técnico principal da Direcção dos Servi-
ços das Forças de Segurança de Macau; e

Lam Chung Kit, técnico principal da Direcção dos Serviços 
de Assuntos de Justiça.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

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, 
podendo ser consultada no local indicado, e disponibilizada na 
página electrónica da DSFSM — http://www.fsm.gov.mo — a 
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de ingres-
so externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 
três lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de rede 
informática e gestão de servidor, da carreira de técnico, em re-
gime de contrato administrativo 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 Macau n.º 27, II Série, de 6 de Julho de 
2016.
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二零一六年八月十六日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 孫振東

委員：特級技術員 關雯菲

 首席技術員 李得意

（是項刊登費用為 $1,087.00）

根據第14/2009號法律、第12/2015號法律及第14/2016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：

第一職階特級技術員（資訊範疇）一缺；

第一職階首席技術員（資訊範疇）一缺；

第一職階首席技術輔導員一缺。

上述開考之通告已上載於澳門保安部隊網頁及行政公職局

網頁，以及張貼在澳門保安部隊事務局大堂。投考申請應自本公

告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十

日內遞交。

二零一六年八月二十四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 $1,087.00）

有關刊登於二零一五年十月二十八日第四十三期《澳門特別

行政區公報》第二組第二十四屆澳門保安部隊保安學員培訓課

程之開考通告內，訂定公佈張貼最後排名名單之日期，由原訂二

零一六年八月三十一日更改為二零一六年九月十四日張貼在澳門

兵營斜巷澳門保安部隊事務局大堂及上載於澳門保安部隊網頁

http://www.fsm.gov.mo/cfi。

二零一六年八月二十五日於澳門保安部隊事務局

局長 潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $715.00）

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 16 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Sun Chan Tong, técnico superior assessor.

Vogais: Kwan Man Fei, técnico especialista; e

Lei Tak I, técnico principal.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Faz-se público que, se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais e condicionados ao pessoal civil da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 e Lei n.º 12/2015 e no Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016, para o preenchimento 
dos seguintes lugares:

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

Um lugar de técnico especialista, 1.º escalão, área de infor-
mática;

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

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

Os respectivos avisos de abertura encontram-se disponíveis 
nas webpages das Forças de Segurança de Macau e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública, bem como 
afixados no átrio destes Serviços. O prazo para a apresentação 
de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil 
imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 24 de Agosto de 2016.

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

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Faz-se público que foi alterada do dia 31 de Agosto de 2016 
para o dia 14 de Setembro de 2016, a data de afixação no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
sita na Calçada dos Quartéis, Macau, e de disponibilidade na 
página electrónica das Forças de Segurança de Macau (http://
www.fsm.gov.mo/cfi) da lista de ordenação final mencionada 
no aviso referente à abertura do concurso de admissão ao 24.º 
Curso de Formação de Instruendos das Forças de Segurança 
de Macau, publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 43, II 
Série, de 28 de Outubro de 2015.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 25 de Agosto de 2016.

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

(Custo desta publicação $ 715,00)
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三 十 日 告 示

按治安警察局前第四職階首席警員，梁偉強的配偶黃麗彩

的要求，領取該已故人員的死亡津貼、喪葬津貼、假期津貼、聖

誕津貼及其他金錢補償，現通知所有自認為有權收取上述津貼

及補償的人士，自本告示在《澳門特別行政區公報》刊登之日起

計三十天內，向本局作出申請，倘若在此期限內未接獲任何異

議，上述申請人的要求將被接納。

二零一六年八月二十三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 $754.00）

司 法 警 察 局

名 單

按照刊登於二零一六年六月二十九日第二十六期第二組《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，以填補本局人員編制內翻譯員職程第一職階

一等翻譯員兩缺，合格投考人的最後成績如下： 

合格投考人： 分

1.º 梁仲佳 ........................................................................ 69.99

2.º 鄧玉平 ........................................................................ 68.06

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八月十七日批示認可）

二零一六年八月十二日於司法警察局

典試委員會：

主席：司法警察學校代校長 程况明

正選委員：顧問翻譯員（職務主管） 鄭慧銘

     首席顧問高級技術員（身份證明局） 羅金碧

按照刊登於二零一六年六月二十九日第二十六期第二組《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，以填補本局人員編制內高級技術員職程之第

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Wong Lai Choi requerido os sub-
sídios por morte, de funeral, de férias, de Natal e outras com-
pensações pecuniárias, por falecimento do seu cônjuge Leung 
Wai Keong, que foi guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, devem todos os que se julgam 
com direito à percepção dos subsídios e compensações acima 
referidos, requerer a esta Direcção de Serviços, no prazo de 
trinta dias a contar da data da publicação do presente édito no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo im-
pugnação, será resolvida a pretensão da requerente, findo que 
seja esse prazo.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 23 de Agosto de 2016.

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

(Custo desta publicação $ 754,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Listas

De classificação final dos candidatos aprovados no concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento de dois lugares de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor do quadro do 
pessoal da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 26, II Série, de 29 de Junho de 2016: 

Candidatos aprovados: valores

1.º Leong Chong Kai ..........................................................69,99

2.º Tang Iok Peng ................................................................68,06

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 17 de Agosto de 2016).

Polícia Judiciária, aos 12 de Agosto de 2016.

O Júri do concurso:

Presidente: Cheng Fong Meng, director da Escola de Polícia 
Judiciária, substituto.

Vogais efectivos: Cheang Vai Meng, intérprete-tradutor as-
sessor, chefia funcional; e

Lo Kam Pek, técnica superior assessora principal da Direc-
ção dos Serviços de Identificação.

De classificação final do candidato aprovado no concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, área de web-design, do quadro 
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一職階一等高級技術員（網頁設計範疇）一缺，合格投考人的最

後成績如下：

唯一合格投考人： 分

樓煜淳 ............................................................................. 72.36

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八月十九日批示認可）

二零一六年八月十六日於司法警察局

典試委員會：

主席：副局長 杜淑森

正選委員：司法警察學校代校長 程况明

      一等高級技術員（文化局） 蘇建明

（是項刊登費用為 $2,310.00）

懲 教 管 理 局

通 告

懲教管理局以行政任用合同制度填補醫生職程第一職階

普通科醫生兩缺，經於二零一六年七月二十日第二十九期第二組

《澳門特別行政區公報》內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號行政長官批示核准的《醫生職程

開考程序規章》第十一條第三款（三）項的規定公佈，投考人臨

時名單於本通告公佈之日起張貼於澳門南灣大馬路中華廣場8

樓A座懲教管理局服務諮詢中心，並同時上載於局方網頁w w w.

dsc.gov.mo，以供瀏覽。

二零一六年八月二十三日於懲教管理局

典試委員會主席 黃志偉

（是項刊登費用為 $881.00）

衛 生 局

名 單

為填補衛生局人員編制護士職程第一職階護士長六缺，經

二零一六年二月十七日第七期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登普通晉級開考通告，現公佈投考人最後成績名單如下：

do pessoal da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 26, II Série, de 29 de Junho de 2016:

Único candidato aprovado: valores

Lao Iok Son ......................................................................... 72,36

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da lista de clas-
sificação 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 19 de Agosto de 2016).

Polícia Judiciária, aos 16 de Agosto de 2016.

O Júri do concurso: 

Presidente: Tou Sok Sam, subdirectora.

Vogais efectivos: Cheng Fong Meng, director da Escola de 
Polícia Judiciária, substituto; e

Sou Kin Meng, técnico superior de 1.ª classe do Instituto Cultural.

(Custo desta publicação $ 2 310,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Aviso

Informa-se que, nos termos definidos na alínea 3) do n.º 3 
do artigo 11.º do Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica, aprovado pelo Despacho do Chefe do Exe-
cutivo n.º 131/2012, será afixada, a partir da data da publicação 
do presente aviso, no quadro de anúncio do Centro de Aten-
dimento e Informação da Direcção dos Serviços Correccionais, 
sito na Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», 
Macau, e publicada no website desta Direcção www.dsc.gov.mo, 
a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento, 
em regime de contrato administrativo de provimento, de dois 
lugares de médico geral, 1.º escalão, da carreira médica, da Di-
recção dos Serviços Correccionais, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial Macau 
n.º 29, II Série, de 20 de Julho de 2016. 

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 23 de Agosto de 
2016.

O Presidente do Júri, Wong Chi Wai.

(Custo desta publicação $ 881,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

De classificação final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, para o preenchimento de seis vagas de enfermeiro-chefe, 
1.º escalão, da carreira de enfermagem do quadro dos Serviços 
de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 7, II Série, de 17 
de Fevereiro de 2016: 
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合格投考人：

排名 姓名 分

1.º 林淑琼 ................................................................. 88.30

2.º 袁婉文 ................................................................. 82.81

3.º 鄭竹平 ................................................................. 80.61

4.º 梁劍媚 ................................................................. 76.32

5.º 鄧影婷 ................................................................. 76.04

6.º 蘇敏兒 ................................................................. 71.39

7.º 鄺愷英 ................................................................. 69.27

8.º Chiu, Luis .......................................................... 68.23

9.º 陳笑開 ................................................................. 63.54

10.º 文志邦 ................................................................. 60.94

11.º 李淑圓 ................................................................. 59.57

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於《澳門特別

行政區公報》公佈之日起計十個工作日內，就成績名單向許可開

考的實體提起上訴。

（經二零一六年八月十一日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年七月二十日於衛生局

典試委員會：

主席：仁伯爵綜合醫院領導層助理職務的護士 周美嫦

正選委員：護士監督 Baptista, João Rodrigues

  護士長 鄧麗賢

（是項刊登費用為 $1,869.00）

（開考編號：00316/01-AUX.ENF）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的護理助理員職程

第一職階二等護理助理員九十一缺，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，現公佈投考人的最後成績名單如下：

合格投考人：

名次 姓名 分 備註

1.º 徐玉芬 ........................................................ 78.56 　

2.º 范嘉惠 ........................................................ 78.50 　

3.º 彭子桐 ........................................................ 77.53 　

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome  valores

1.º Lam Soc Keng ....................................................... 88,30

2.º Un Un Man ........................................................... 82,81

3.º Cheang Chok Peng ............................................... 80,61

4.º Leong Kim Mei..................................................... 76,32

5.º Tang Ieng Teng ..................................................... 76,04

6.º Sou Man I .............................................................. 71,39

7.º Kuong Hoi Ieng .................................................... 69,27

8.º Chiu, Luis .............................................................. 68,23

9.º Chan Sio Hoi ......................................................... 63,54

10.º Man Chi Pong ....................................................... 60,94

11.º Li Sok Un .............................................................. 59,57

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 lista classificativa no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da publicação da presente lista 
classificativa no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau, para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso. 

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Agosto de 2016).

Serviços de Saúde, aos 20 de Julho de 2016.

O Júri:

Presidente: Chao Ana Maria, enfermeira-adjunta da Direc-
ção do Centro Hospitalar Conde de S. Januário.  

Vogais efectivos: Baptista, João Rodrigues, enfermeiro-
-supervisor; e

Tang Lai In, enfermeira-chefe.

(Custo desta publicação $ 1 869,00)

(Ref. do Concurso n.º 00316/01-AUX.ENF)

De classificação final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de noventa e um lugares de auxiliar de enfermagem de 2.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de auxiliar de enfermagem, 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:

Candidatos aprovados:

Ordem Nome valores Notas

1.º Hsu Yu Fen .............................................. 78,56 

2.º Fan Ka Wai .............................................. 78,50 

3.º Pang Chi Tong ........................................ 77,53 
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名次 姓名 分 備註

4.º 黎仕豪 ........................................................ 75.51 　

5.º 黃敏珠 ........................................................ 75.20 　

6.º 梁雪玲 ........................................................ 74.41 　

7.º 張曉瑛 ........................................................ 71.90 　

8.º 黃小霞 ........................................................ 71.66 　

9.º 梁浩榮 ........................................................ 71.65 　

10.º 陳詩靜 ........................................................ 71.53 　

11.º 吳彩秀 ........................................................ 71.21 　

12.º 盧雲霞 ........................................................ 70.66 　

13.º 殷倩卿 ........................................................ 70.63 　

14.º 翁麗芳 ........................................................ 70.48 　

15.º 歐陽婉筠 .................................................... 70.02 　

16.º 吳少卿 ........................................................ 69.43 　

17.º 趙凱欣 ........................................................ 69.06 　

18.º 何嘉俊 ........................................................ 68.85 a）

19.º 吳少萍 ........................................................ 68.85 　

20.º 黄潤霞 ........................................................ 68.80 　

21.º 寧桂英 ........................................................ 68.60 　

22.º 馬少梅 ........................................................ 68.05 　

23.º 任小麗 ........................................................ 67.51 　

24.º 盧麗蘭 ........................................................ 67.48 　

25.º 林肇芳 ........................................................ 67.18 　

26.º 盧玉玲 ........................................................ 66.85 　

27.º 黎佩雯 ........................................................ 66.68 　

28.º 李春儀 ........................................................ 66.36 　

29.º 張麗坤 ........................................................ 66.23 　

30.º 趙倚紅 ........................................................ 65.85 a）

31.º 趙鳳嫦 ........................................................ 65.85 　

32.º 張寶珠 ........................................................ 65.53 　

33.º 陸雪環 ........................................................ 65.05 　

34.º 鄧金誠 ........................................................ 64.33 　

35.º 鄧向陽 ........................................................ 64.30 a）

36.º 葉桂株 ........................................................ 64.30 　

37.º 汪咏梅 ........................................................ 64.03 　

38.º 黃少清 ........................................................ 64.00 　

39.º 李鎮成 ........................................................ 63.50 　

40.º 周麗送 ........................................................ 63.40 a）

41.º 楊五妹 ........................................................ 63.40

42.º 賈秀英 ........................................................ 62.43 　

43.º 周佩儀 ........................................................ 61.61 　

44.º 鍾利芬 ........................................................ 61.25 　

45.º 陳麗明 ........................................................ 60.80 　

Ordem Nome valores Notas

4.º Lai Si Hou ............................................... 75,51 

5.º Wong Man Chu ....................................... 75,20 

6.º Leong Sut Leng ...................................... 74,41 

7.º Cheong Hio Ieng .................................... 71,90 

8.º Wong Sio Ha ........................................... 71,66 

9.º Leong Hou Weng ................................... 71,65 

10.º Chan Si Cheng ........................................ 71,53 

11.º Ng Choi Sao ............................................ 71,21 

12.º Lou Wan Ha ............................................ 70,66 

13.º Ian Sin Heng ........................................... 70,63 

14.º Iong Lai Fong .......................................... 70,48 

15.º Ao Ieong Un Kuan ................................. 70,02 

16.º Ng Sio Heng ............................................ 69,43 

17.º Chio Hoi Ian ........................................... 69,06 

18.º Ho Ka Chon ............................................ 68,85 a)

19.º Ng Sio Peng ............................................. 68,85 

20.º Wong Ion Ha ........................................... 68,80 

21.º Ning Guiying ........................................... 68,60 

22.º Ma Sio Mui .............................................. 68,05 

23.º Iam Sio Lai .............................................. 67,51 

24.º Lou Lai Lan ............................................ 67,48 

25.º Lam Sio Fong .......................................... 67,18 

26.º Lou Iok Leng .......................................... 66,85 

27.º Lai Pui Man ............................................ 66,68 

28.º Lei Chon I ............................................... 66,36 

29.º Zhang Likun ........................................... 66,23 

30.º Chio I Hong ............................................. 65,85 a)

31.º Chio Fong Seong .................................... 65,85 

32.º Cheong Pou Chu ..................................... 65,53 

33.º Lok Sut Wan ........................................... 65,05 

34.º Tang Kam Seng ....................................... 64,33 

35.º Deng Xiangyang ..................................... 64,30 a)

36.º Ip Kuai Chu ............................................. 64,30 

37.º Wong Weng Mui ..................................... 64,03 

38.º Wong Sio Cheng ..................................... 64,00 

39.º Lei Chan Seng......................................... 63,50 

40.º Chao Lai Song ........................................ 63,40 a)

41.º Ieong Ng Mui .......................................... 63,40 

42.º Ka Sao Ieng ............................................. 62,43 

43.º Chow Pui I ............................................... 61,61 

44.º Chong Lei Fan ........................................ 61,25 

45.º Chan Lai Meng ....................................... 60,80 
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名次 姓名 分 備註

46.º 張有娣 ........................................................ 57.68 　

47.º 葉立娟 ........................................................ 57.40 　

備註：

a）得分相同，根據第23/2011號行政法規第二十六條規定訂

出排名的優先次序。

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》第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試被淘汰之投考人：5名；

——因缺席專業面試被淘汰之投考人：2名。

c）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於50分被淘汰之投考人：1名。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單之公告於《澳

門特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日內，就成績名單向

許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年八月一日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年七月二十八日於衛生局

典試委員會：

主席：護士長 李群紅

正選委員：高級專科護士 Chiu, Luis

  專科護士 何煥嫦

（是項刊登費用為 $4,450.00）

為填補衛生局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六缺，經二零一六年六月八日第二十三期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式

進行普通晉級開考公告。現公佈投考人最後成績如下：

合格投考人： 分

1.º 馬柏芝 ........................................................................ 82.11

2.º 徐敏珊 ........................................................................ 81.00

3.º 黃瑞心 ........................................................................ 80.44

Ordem Nome valores Notas

46.º Cheong Iao Tai ....................................... 57,68 

47.º Ip Lap Kun .............................................. 57,40 

Notas:

a) Igualdade de classificação, são aplicadas as preferên-
cias estipuladas no artigo 26.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011.

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

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

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

c) 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):

— Excluído por ter obtido classificação inferior a 50 valores 
na prova de conhecimentos: um candidato.

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 lista classificativa no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da publicação do anúncio da pre-
sente lista classificativa no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, para a entidade que autorizou a 
abertura do concurso.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 1 de Agosto de 2016). 

Serviços de Saúde, aos 28 de Julho de 2016.

O Júri:

Presidente: Lei Kuan Hong, enfermeira-chefe.

Vogais efectivos: Chiu, Luis, enfermeiro-especialista gradua-
do; e

Ho Woon Sheung, enfermeira-especialista.

(Custo desta publicação $ 4 450,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
seis lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, providos em regime de contrato 
administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 8 de Junho de 
2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Ma Pak Chi ....................................................................82,11

2.º Choi Man San ................................................................81,00

3.º Wong Soi Sam ................................................................80,44
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合格投考人： 分

4.º 徐家俊 ........................................................................ 80.11

5.º 梁秀娟 ........................................................................ 80.00

6.º 歐春鳳 ........................................................................ 79.72

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，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年八月十二日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年八月五日於衛生局

典試委員會：

代主席：衛生局首席顧問高級技術員 韋文彥

正選委員：財政局顧問高級技術員 丘福源

候補委員：衛生局顧問高級技術員 李佩儀

（是項刊登費用為 $1,537.00）

為填補經由本局以行政任用合同任用的技術員職程第一職

階首席特級技術員一缺，經二零一六年六月二十九日第二十六期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式

進行普通晉級開考公告。現公佈投考人最後成績如下：

合格投考人： 分

何焯文 ............................................................................. 89.11

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年八月十九日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年八月十一日於衛生局

典試委員會：

主席：衛生局一等高級技術員 梁婷軒

正選委員：衛生局二等高級技術員 馬立華

  澳門保安部隊事務局一等翻譯員 高家怡

（是項刊登費用為 $1,224.00）

Candidatos aprovados: valores

4.º Choi Ka Chon ................................................................80,11

5.º Leong Sao Kun ..............................................................80,00

6.º Ao Chon Fong................................................................79,72

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), 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 12 de Agosto de 2016).

Serviços de Saúde, aos 5 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente, substituto: Vai Man In, técnico superior assessor 
principal dos Serviços de Saúde.

Vogal efectivo: Iao Fok Un, técnico superior assessor da Di-
recção dos Serviços de Finanças.

Vogal suplente: Lei Pui I, técnico superior assessor dos Ser-
viços de Saúde.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico especialista principal, 1.º escalão, da car-
reira de técnico, provido em regime de contrato administrativo 
de provimento dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 26, II Série, de 29 de Junho de 2016:

Candidato aprovado: valores

Ho Cheok Man ...................................................................  89,11

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 19 de Agosto de 2016).

Serviços de Saúde, aos 11 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Leong Teng Hin, técnico superior de 1.ª classe 
dos Serviços de Saúde.

Vogais efectivos: Ma Lap Wa, técnico superior de 2.ª classe 
dos Serviços de Saúde; e

Kou Ka I Inês, intérprete-tradutora de 1.ª classe da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.  

(Custo desta publicação $ 1 224,00)
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Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado, 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 
publicado nos websites destes Serviços e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente à 
abertura do concurso de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serv iços públ icos) e no Regulamento Administrat ivo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o 
preenchimento de três lugares de técnico especialista, 1.º es-
calão, da carreira de técnico, providos em regime de contrato 
administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 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.

Torna-se público que se encontra afixado, 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 
publicado nos websites destes Serviços e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente à 
abertura do concurso de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serv iços públ icos) e no Regulamento Administrat ivo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o pre-
enchimento de três lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, providos em regime de 
contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 
com dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a 
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 22 de Agosto de 2016. 

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 1 605,00)

(Ref. do Concurso n.º A03/ISEP/2016)

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 Pessoal, 
sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de 
Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, bem como 
está disponível no sítio electrónico dos Serviços de Saúde 
(http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória do candidato ao 
concurso comum, de acesso, condicionado, de prestação de 
provas, para o preenchimento de um lugar de inspector sanitário 

公 告

為填補經由衛生局以行政任用合同任用的技術員職程第一

職階特級技術員三缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程

制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》的規定，以審查文件方式進行限制性晉級開考，有關開考通

告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並於本局和

行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於《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。

為填補經由衛生局以行政任用合同任用的技術輔導員職程

第一職階一等技術輔導員三缺，現根據第14/2009號法律《公務

人員職程制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》的規定，以審查文件方式進行限制性晉級開考，有

關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並

於本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於《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。

二零一六年八月二十二日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $1,605.00）

（開考編號：A03/ISEP/2016）

為填補衛生局人員編制內衛生督察職程第一職階首席特級

衛生督察一缺，經二零一六年八月三日第三十一期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登以有限制及考核方式進行普通晉級開考

公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼
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在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並已上載於衛生局網頁

（http://www.ssm.gov.mo），以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年八月二十二日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $989.00）

為展開取得公共衛生職務範疇公共衛生顧問醫生級別資格

的程序，經二零一六年六月二十二日第二十五期《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。

二零一六年八月二十三日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $685.00）

（開考編號：01016/01-ENF）

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》第二十七條的規定公佈，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。

二零一六年八月二十五日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $852.00）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的技術工人職程第

三職階技術工人（泥水工範疇）二缺，經二零一六年五月二十五

especialista principal, 1.º escalão, da carreira de inspector 
sanitário do quadro dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 31, II Série, de 3 de Agosto 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 22 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 989,00)

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 Administra ção dos Serviços de Saúde, na Estrada do Vis-
conde de S. Januário, e disponível no website destes Serviços: 
http://www.ssm.gov.mo, a lista definitiva dos candidatos ao 
procedimento para a obten ção da graduação em consultor na 
área funcional de saúde pública, área profissional de saúde pú-
blica, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 22 de 
Junho de 2016.

Serviços de Saúde, aos 23 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 685,00)

(Ref. do Concurso n.º 01016/01-ENF)

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 sítio elec-
trónico destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista classi-
ficativa da entrevista profissional dos candidatos ao concurso 
comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento de cinquenta 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 publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 18, II Série, de 4 de Maio 
de 2016.

Serviços de Saúde, aos 25 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $852,00)

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 
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日第二十一期《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

處及上載於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一六年八月二十五日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $822.00）

茲特公告，有關公佈於二零一六年八月十日第三十二期《澳

門特別行政區公報》第二組的第38/P/16號公開招標“向衛生局

供應及安裝一套自動化配藥系統”，招標實體已按照招標方案第

四條的規定作出解答，並將其等附於招標案卷內。

上述的解答得透過於辦公時間內前往位於東望洋新街

三百三十五號衛生局行政大樓一樓物資供應暨管理處查閱。有

關資料亦可透過衛生局網頁（www.ssm.gov.mo）下載。

二零一六年八月二十五日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $783.00）

第40/P/16號公開招標

根據社會文化司司長於二零一六年八月十二日作出的批示，

為取得《向衛生局提供冷凍水機組及水源熱泵機組之維修保養

服務》進行公開招標。有意投標者可自二零一六年八月三十一日

起，於辦公日上午九時至下午一時及下午二時三十分至五時三十

分，前往位於東望洋新街335號衛生局行政大樓一樓衛生局物

資供應暨管理處查詢有關投標詳情，並繳付澳門幣肆拾壹元整

（$41.00）以取得本次招標的招標方案和承投規則影印本（繳費

地點：衛生局司庫科），亦可於本局網頁（www.ssm.gov.mo）內

免費下載。

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 dois lugares de operário qualificado, 3.º escalão, da 
carreira de operário qualificado, área de pedreiro, em regime 
de contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 21, II Série, de 25 de Maio de 
2016.

Serviços de Saúde, aos 25 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 822,00)

Faz-se saber que no Concurso Público n.º 38/P/16 para o 
«Fornecimento e instalação de um sistema automático de avia-
mento de medicamentos aos Serviços de Saúde», publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 32, II Série, de 10 de Agosto de 2016, foram prestados escla-
recimentos, nos termos do artigo 4.º do programa do concurso 
público pela entidade que o realiza e que foram juntos ao res-
pectivo processo. 

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

Serviços de Saúde, aos 25 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 783,00)

Concurso Público n.º 40/P/16

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Agosto de 2016, se 
encontra aberto o concurso público para «Prestação dos servi-
ços de reparação e manutenção das Unidades Resfriadoras de 
Líquidos «Chiller» e das Unidades de Bomba de Calor de Fonte 
da Água dos Serviços de Saúde», cujo programa do concurso e 
o caderno de encargos se encontram à disposição dos interessa-
dos desde o dia 31 de Agosto de 2016, todos os dias úteis, das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Apro-
visionamento e Economato destes Serviços, sita na Rua Nova à 
Guia, n.º 335, Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, 
1.º andar, onde serão prestados esclarecimentos relativos ao 
concurso, estando os interessados sujeitos ao pagamento de 
$ 41,00 (quarenta e uma patacas), a título de custo das respectivas 
fotocópias (local de pagamento: Secção de Tesouraria dos Ser-
viços de Saúde) ou ainda mediante a transferência gratuita de 
ficheiros pela internet no website dos S.S. (www.ssm.gov.mo).
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有意投標者應於二零一六年九月五日上午十時，前往仁伯爵

綜合醫院“設施暨設備廳”（病人資源中心附近）集合，以便實地

視察本次招標標的服務設施。

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）本局文書科。遞

交投標書之截止時間為二零一六年十月六日下午五時四十五分。

開標將於二零一六年十月七日上午十時在位於澳門加思欄馬

路五號衛生局前預防及控制吸煙辦公室地下的“多功能會議室”

舉行。

投標者須以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門幣

壹拾伍萬壹仟貳佰元整（$151,200.00），或以抬頭人/受益人為

“衛生局”的等額銀行擔保/保險擔保，作為臨時擔保。

二零一六年八月二十五日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $1,801.00）

第41/P/16號公開招標——青洲坊衛生中心裝修工程

1. 招標實體：衛生局。

2. 招標方式：公開招標。 

3. 施工地點：青洲大馬路青怡大廈。

4. 承攬工程目的：為青洲坊衛生中心進行裝修工程。

5. 最長施工期：300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：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：澳門幣貳佰貳拾貳萬壹仟元整（$2,221,000.00），

以現金存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部份支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

Os concorrentes do presente concurso devem estar presen-
tes no Departamento de Instalações e Equipamentos (junto 
ao Centro de Apoio a Doentes) do Centro Hospitalar Conde 
de São Januário, no dia 5 de Setembro de 2016, às 10,00 horas, 
para efeitos de visita às instalações a que se destina a prestação 
de serviços objecto deste concurso.

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral 
destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 17,45 
horas do dia 6 de Outubro de 2016.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 7 de Outubro 
de 2016, pelas 10,00 horas, na «Sala Multifuncional» do Anti-
go Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo dos 
Serviços de Saúde, sita no r/c, da Estrada de S. Francisco, n.º 5, 
Macau.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma caução 
provisória no valor de $ 151 200,00 (cento e cinquenta e uma 
mil e duzentas patacas) a favor dos Serviços de Saúde, mediante 
depósito, em numerário ou em cheque, na Secção de Tesouraria 
destes Serviços ou através da garantia bancária/seguro-caução 
de valor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 25 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 1 801,00)

Concurso Público n.º 41/P/16 

«Obra de remodelação das instalações do Centro de Saúde do 

Bairro da Ilha Verde»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Serviços de Saúde.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Edifício Cheng I, Avenida do 
Conselheiro Borja.

4. Objecto da empreitada: obra de remodelação das instala-
ções do Centro de Saúde do Bairro da Ilha Verde.

5. Prazo máximo de execução: 300 (trezentos) dias.

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de 90 (noventa) dias, a contar da data do acto pú-
blico do concurso, prorrogável, nos termos previstos no progra-
ma do concurso.

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

8. Caução provisória: $ 2 221 000,00 (dois milhões, duzentas 
e vinte e uma mil patacas), a prestar mediante depósito em nu-
merário, garantia bancária ou seguro-caução nos termos legais.

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



18692 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2016 年 8 月 31 日

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及在

開標日期前已遞交註冊或續期申請的實體，而後者的接納將視乎

其註冊或續期申請的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：仁伯爵綜合醫院地下之衛生局文書科。

截止日期及時間：二零一六年十月十二日（星期三）下午五時

四十五分。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則交標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門加思欄馬路五號衛生局前預防及控制吸煙辦公

室地下的“多功能會議室”。

日期及時間：二零一六年十月十三日（星期四）上午十時。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則開標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

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. 實地視察：

有意投標者應於二零一六年九月五日（星期一）下午三時，前

往青洲大馬路青怡大廈集合，以便實地視察是次招標之標的工

程地點。

15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：東望洋新街335號衛生局行政大樓一樓的衛生局物資

供應暨管理處。

時間：於辦公日上午九時至下午一時及下午二時三十分至五

時三十分。

價格：$5,135.00（澳門幣伍仟壹佰叁拾伍元整），繳費地

點：衛生局司庫科。

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidos como concor-
rentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes para execução de obras, bem 
como as que à data do concurso, tenham requerido ou renova-
do a sua inscrição, neste último caso a admissão é condiciona-
da ao deferimento do pedido de inscrição ou renovação.

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

Local: Secção de Expediente Geral dos Serviços de Saúde, 
que se situa no r/c do Edifício do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário; 

Dia e hora limite: dia 12 de Outubro de 2016, quarta-feira, 
até às 17,45 horas.

Em caso de encerramento dos Serviços Públicos da Região 
Administrativa Especial de Macau, em virtude de tempestade 
ou motivos de força maior, a data e a hora estabelecidas para 
a entrega de propostas serão adiadas para o primeiro dia útil 
seguinte, à mesma hora. 

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: «Sala Multifuncional» do antigo Gabinete para a Pre-
venção e Controlo do Tabagismo dos Serviços de Saúde, sita no 
r/c, da Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau;

Dia e hora: dia 13 de Outubro de 2016, quinta-feira, pelas 
10,00 horas.

Em caso de encerramento dos Serviços Públicos da Região 
Administrativa Especial de Macau, em virtude de tempestade 
ou motivos de força maior, a data e a hora estabelecidas para 
o acto público de abertura das propostas do concurso público, 
serão adiadas para a mesma hora do dia útil seguinte.

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. Visita às instalações:

Os concorrentes deverão comparecer no Edifício Cheng I, 
Avenida do Conselheiro Borja, no dia 5 de Setembro de 2016, 
segunda-feira, às 15,00 horas, para visita ao local da obra a que 
se destina o objecto deste concurso.

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

Local: Divisão de Aprovisionamento e Economato dos Ser-
viços de Saúde, sita na Rua Nova à Guia, n.º 335, Edifício da 
Ad ministração dos Serviços de Saúde, 1.º andar;

Hora: horário de expediente (das 9,00 às 13,00 horas e das 
14,30 às 17,30 horas);

Preço: $ 5 135,00 (cinco mil, cento e trinta e cinco patacas), 
local de pagamento: Secção de Tesouraria destes Serviços de 
Saúde.
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16. 評標標準及其所佔之比重：

A 合理造價 50%

B 施工方案 15%

C 工程進度表 5%

D 施工期 5%

E 施工經驗 20%

F 廉潔誠信 5%

17. 附加的說明文件：由二零一六年八月三十一日（星期三）

至截標日止，投標者應前往東望洋新街335號衛生局行政大樓一

樓的衛生局物資供應暨管理處，了解是否有附加之說明文件。

二零一六年八月二十五日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $4,215.00）

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（行政及財政範疇）四缺，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及上

載於本局網頁http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一六年八月二十六日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $852.00）

通 告

（考試編號︰01/IGEQF/2016）

按照社會文化司司長於二零一六年八月二十六日的批示，根

據經第72/2014號行政長官批示修改的三月十五日第8/99/M號法

令的規定，下列人士被委任為陳彩雯、陳俊豪、陳俊文、陳健業、

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

A Preço razoável 50%

B Programa de execução da obra 15%

C Programa de trabalhos 5%

D Prazo de execução da obra 5%

E Experiência em execução das obras 20%

F Integridade e honestidade 5%

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer na Divisão de Apro-
visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua 
Nova à Guia, n.º 335, Edifício da Administração dos Serviços 
de Saúde, 1.º andar, a partir de 31 de Agosto de 2016, quarta-
-feira, até à data limite para a entrega das propostas, a fim de 
tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Serviços de Saúde, aos 25 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 4 215,00)

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 quatro lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico, área administrativa e financeira, 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.

Serviços de Saúde, aos 26 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Avisos

(Ref. da Prova n.º: 01/IGEQF/2016)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 26 de Agosto de 2016, 
conforme regulado pelo Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Mar-
ço, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 
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陳麗明、程家雯、張仲嫣、趙碧恩、蔡英樂、蔡桂森、徐鍶敏、朱

翠貞、杜云、夏莉銀、何柱萌、何嘉偉、何淑華、何永輝、楊俊杰、

楊妙玲、余鈞源、鄺穎怡、林志雄、林曉紅、林嘉兒、林蜜蜜、林

偉康、林慧美、林瑋婷、劉迎迎、李智乾、李燕芬、李昆陽、李文

靜、李惠君、梁志昂、梁厚、梁嘉豪、廖耀行、廖潔茵、盧忠敏、馬

惠君、吳彥嬋、吳嘉璐、施啓陽、冼穎嵐、蘇婷珍、孫嘉敏、譚嘉

樂、杜賜浩、唐嘉敏、方健彪、黃竣立、黃一峰、黃旭雯、黃麗霞、

黃雁華、黃小琳、吳雅婷及鍾原的全科實習之全部同等學歷認可

評核考試的典試委員會成員：

典試委員會之組成：

主席：內科顧問醫生 李楚峰醫生

正選委員：內科顧問醫生 林韻玲醫生

     全科主治醫生 林果醫生

候補委員：急症醫學主治醫生 李彩珠醫生

     普通外科顧問醫生 伍維侖醫生

考試方法：履歷分析（佔總成績60%）及口試（佔總成績

40%）。

口試地點：仁伯爵綜合醫院C1層急診部遠程醫療會診中心

會議室。

口試日期：二零一六年九月一日和九月二日。

口試時間：口試時間表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）。

二零一六年八月二十五日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $2,144.00）

（開考編號：02016/01-IC）

按照社會文化司司長於二零一六年八月一日的批示，根據經

第72/2014號行政長官批示修改的三月十五日第8/99/M號法令的

規定，以及補充適用第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄

Executivo n.º 72/2014, é nomeado o júri da prova de avaliação 
para o reconhecimento de equivalência total ao internato ge-
ral de Chan Choi Man, Chan Chon Hou, Chan Chon Man, 
Chan Kin Ip, Chan Lai Meng, Cheng Ka Man, Cheong Chong 
In, Chio Pek Ian, Choi Ieng Lok, Choi Kuai Sam, Choi Si Man, 
Chu Choi Cheng, Du Yun, Ha Lei Ngan, Ho Chu Mang, Ho 
Ka Wai, Ho Sok Wa, Ho Weng Fai, Ieong Chon Kit, Ieong Mio 
Leng, José Carlos Heng, Kwong Wing Yi, Lam Chi Hong, Lam 
Hiu Hung, Lam Ka I, Lam Mat Mat, Lam Wai Hong, Lam Wai 
Mei, Lam Wai Teng, Lao Ieng Ieng, Lei Chi Kin, Lei In Fan, 
Lei Kuan Ieong, Lei Man Cheng, Lei Wai Kuan, Leong Chi 
Ngong, Leong Hao, Leong Ka Hou, Lio Io Hang, Lio Kit Ian, 
Lou Chong Man, Ma Wai Kuan, Ng In Sim, Ng Ka Lou, Si Kai 
Ieong, Sin Weng Lam, Sou Teng Chan, Sun Ka Man, Tam Ka 
Lok, To Chi Ho, Tong Ka Man, Willys, Stanley, Wong Chon 
Lap, Wong Iat Fong, Wong Iok Man, Wong Lai Ha, Wong 
Ngan Wa, Wong Sio Lam, Wu Yating e Zhong Yuan, com a se-
guinte composição:

Composição do júri:

Presidente: Dr. Lei Cho Fong, médico consultor de medicina 
interna.

Vogais efectivas: Dr.ª Lam Wan Leng, médica consultora de 
medicina interna; e

Dr.ª Lam Kuo, médica assistente de clínica geral.

Vogais suplentes: Dr.ª Lei Choi Chu, médica assistente de 
medicina de urgência; e

Dr.ª Ng Wai Lon, médica consultora de cirurgia geral.

Métodos do exame: análise curricular (60% do valor total) e 
prova oral (40% do valor total).

Local da prova oral: sala de reunião do Centro de Telemedi-
cina do Serviço de Urgência, situado no C1 do Centro Hospita-
lar Conde de S. Januário.

Data da prova oral: 1 e 2 de Setembro de 2016.

Hora da prova oral: o horário da prova oral encontra-se afi-
xado, 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).

Serviços de Saúde, aos 25 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 2 144,00)

(Ref. do Concurso n.º 02016/01-IC)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 1 de Agosto de 2016, 
se encontra aberto o concurso de prestação de provas para 
ingresso nos internatos complementares (quarenta lugares), 
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選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行入讀專科培訓（四十

缺）的開考。

1. 方式、期限及有效期

1.1 本開考是以考核方式進行以入讀專科培訓；

1.2 遞交投考申請表的期限為二十日，自本通告公佈於《澳

門特別行政區公報》之日緊接的首個工作日起計；

1.3 本開考的有效期於所述職位被填補後終止。

2. 任用方式及原職程內固有的其他權利

以行政任用合同制度任用，或倘屬澳門衛生局編制的人員，

則以定期委任制度任用，在此情況下，得選擇原職級及職階的薪

俸，以及原職程內固有的其他權利。

3. 專科培訓的概念及目的

專科培訓在全科實習之後進行，係特定醫科範圍的專門培訓

期，包括理論及實踐方面的培訓，目的係使醫生有資格在該醫科

範圍內獨立及以專科技術從事醫務工作。

4. 開考名額共四十名，按以下專科範圍分配：

4.1 內科：兩個名額；

4.2 公共衛生：兩個名額；

4.3 心臟科：一個名額；

4.4 皮膚科：一個名額；

4.5 全科：兩個名額；

4.6 耳鼻喉科：一個名額；

4.7 血液科/免疫血液治療科：兩個名額；

4.8 兒科：一個名額；

4.9 泌尿科：一個名額；

4.10 法醫科：兩個名額；

4.11 肺科：一個名額；

4.12 急症醫學：四個名額；

4.13 胃腸科：一個名額；

4.14 病理解剖科：一個名額；

4.15 神經外科：一個名額；

conforme regulado pelo Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Mar-
ço, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 72/2014, aplicando-se, subsidiariamente, o Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos):

1. Tipo, prazo e validade

1.1 Trata-se de concurso de prestação de provas, para in-
gresso nos internatos complementares;

1.2 O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 
dias, contados a partir do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau;

1.3 O prazo de validade esgota-se com o preenchimento dos 
lugares postos a concurso.

2. Forma de provimento e demais direitos inerentes à carreira 
do lugar de origem

O provimento é em regime de contrato administrativo de 
provimento ou, tratando-se de pessoal do quadro dos Serviços 
de Saúde de Macau, em comissão de serviço, podendo, neste 
caso, optar pelo vencimento da categoria e escalão e demais 
direitos inerentes à carreira do lugar de origem. 

3. Noção e objectivos do internato complementar

O internato complementar realiza-se após o internato geral 
e constitui um período de formação especializada, teórica e 
prática, em área individualizada da medicina, que tem como 
objectivo habilitar o médico para o exercício autónomo e tecni-
camente diferenciado da medicina nessa área.

4. Número de lugares a concurso é de quarenta, distribuídos 
pelas seguintes áreas profissionais de especialização:

4.1 Medicina interna: dois lugares;

4.2 Saúde pública: dois lugares;

4.3 Cardiologia: um lugar;

4.4 Dermatologia: um lugar;

4.5 Clínica geral: dois lugares;

4.6 Otorrinolaringologia: um lugar;

4.7 Hematologia/Imuno-hemoterapia: dois lugares;

4.8 Pediatria: um lugar;

4.9 Urologia: um lugar;

4.10 Medicina legal: dois lugares;

4.11 Pneumologia: um lugar;

4.12 Medicina de urgência: quatro lugares;

4.13 Gastrenterologia: um lugar;

4.14 Anatomia patológica: um lugar;

4.15 Neurocirurgia: um lugar;
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4.16 神經科：一個名額；

4.17 婦產科：一個名額；

4.18 眼科：一個名額；

4.19 麻醉科：一個名額；

4.20 普通外科：兩個名額；

4.21 腎科：一個名額；

4.22 腫瘤科：一個名額；

4.23 精神科：一個名額；

4.24 整形及重建外科：一個名額；

4.25 矯形外科及創傷科：兩個名額；

4.26 臨床病理科：一個名額；

4.27 口腔科：兩個名額；

4.28 物理治療及康復科：兩個名額。

5. 專科培訓各專科範圍的界定及各項實習的時間的訂定

專科培訓各專科範圍及各項實習的時間，由根據經第

72/2014號行政長官批示修改的三月十五日第8/99/M號法令附

件二訂定。各項實習的總時間為6年，由基礎培訓及進階培訓組

成。

6. 薪酬及其他工作條件及福利

6.1 專科培訓的實習醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫

生職程制度》附件表二所載的620點；

6.2 其他工作條件及福利按現行公職法律制度、經第72/2014

號行政長官批示修改的三月十五日第8/99/M號法令及第10/2010

號法律《醫生職程制度》的一般及特別標準。

7. 投考條件

所有符合下列條件的人士均可投考：

7.1 澳門特別行政區永久性居民；

7.2 具備現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）項至f）項所規定的擔任公共職務之一般要件；

7.3 根據經第72/2014號行政長官批示修改的三月十五日第

8/99/M號法令規定合格完成全科實習，或根據上述法令規定取

得全科實習之全部同等學歷認可。

4.16 Neurologia: um lugar;

4.17 Ginecologia e obstetrícia: um lugar;

4.18 Oftalmologia: um lugar;

4.19 Anestesiologia: um lugar;

4.20 Cirurgia geral: dois lugares;

4.21 Nefrologia: um lugar;

4.22 Oncologia: um lugar;

4.23 Psiquiatria: um lugar;

4.24 Cirurgia plástica e reconstrutiva: um lugar;

4.25 Ortopedia e traumatologia: dois lugares;

4.26 Patologia clínica: um lugar;

4.27 Estomatologia: dois lugares;

4.28 Medicina física e de reabilitação: dois lugares.

5. Definição das áreas profissionais de especialização e da 
duração dos estágios dos internatos complementares

As áreas profissionais de especialização e a duração dos es-
tágios dos internatos complementares encontram-se definidas 
no Anexo II do Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, com as 
alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 72/2014. Cada estágio tem a duração global de seis anos e é 
composto por formação básica e formação complementar.

6. Vencimento e demais condições de trabalho e regalias

6.1 O interno do internato complementar vence pelo índice 
620 da tabela indiciária de vencimentos, constante do mapa 2 
do Anexo da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica);

6.2 As demais condições de trabalho e regalias obedecem 
aos critérios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função 
Pública em vigor, do Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, 
com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 72/2014, e da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira 
médica). 

7. Condições de candidatura

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

7.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

7.2 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; 

7.3 Tenham concluído, com aproveitamento, o internato 
geral, nos termos do Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, 
com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 72/2014, ou adquirido o reconhecimento de equi-
valência total ao internato geral, nos termos do citado diploma.
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8. 投考方式

投考人須填妥第238/2016號行政長官批示第一款第（二）項

規定的《開考報名表》（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁

下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公時間內（週一至週

四：上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週

五：上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時三十分），以親

送方式交往位於仁伯爵綜合醫院內的衛生局文書科：

8.1 與公職無聯繫的投考人須遞交：

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

b）全科實習文憑或同等學歷證明文件（遞交時需出示正本

核對）；

c）經投考人簽署的履歷一式三份（必須詳列學歷、職業培訓

及工作經驗，以及附同相關證明文件，所遞交的履歷需經投考人

簽署，否則視為沒有遞交）。

8.2 與公職有聯繫的投考人須遞交：

a）本通告第8.1點a）項、b）項及c）項所指的文件；

b）任職部門所發出的個人資料紀錄。

與公職有聯繫的投考人，如上述第8.1點a）及b）項所指文件

以及個人資料紀錄已存於投考人個人檔案內，可免除遞交，但須

在投考報名表上明確聲明。

9. 考試範圍

考試範圍包括內科、外科、婦產科、兒科及全科的醫學知

識。

10. 甄選方法

10.1 甄選以下列的甄選方法進行：

a）第一項甄選方法：知識筆試，淘汰制。

以閉卷形式的筆試進行，為時兩小時三十分。知識筆試期

間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）查閱任何法

規、書籍或參考資料。

8. Formalização de candidaturas

Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição em 
concurso», prevista na alínea 2) do n.º 1 do Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 238/2016 (adquirida na Imprensa Oficial ou 
descarregada na página electrónica daquela entidade pública 
ou dos Serviços de Saúde), a qual deve ser entregue, acompa-
nhada dos documentos abaixo indicados, pessoalmente, até ao 
termo do prazo fixado e durante o horário de expediente (de 
segunda até quinta-feira entre as 9,00 horas e as 13,00 horas e 
entre as 14,30 horas e as 17,45 horas, à sexta-feira entre as 9,00 
horas e as 13,00 horas e entre as 14,30 horas e as 17,30 horas), 
na Secção de Expediente Geral dos Serviços de Saúde, sita no 
Centro Hospitalar Conde de São Januário:

8.1 Candidatos não vinculados à função pública devem apre-
sentar: 

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

b) Diploma de internato geral ou documento comprovativo 
de equivalência (é necessário a apresentação do original para 
autenticação);

c) Três exemplares do «Curriculum Vitae» assinados pelo 
candidato (é necessário que nos exemplares constem, detalha-
damente, as habilitações académicas, formação profissional e 
experiência profissional, e que sejam devidamente acompanha-
dos dos respectivos documentos comprovativos do menciona-
do; os «Curriculum Vitae» devem necessariamente ser assina-
dos pelo próprio candidato, sob pena de se considerarem como 
falta de entrega dos mesmos).

8.2 Candidatos vinculados à função pública devem apresen-
tar:

a) Os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do pará-
grafo 8.1 do presente aviso;

b) 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) do parágrafo 8.1, bem como do registo biográfico, caso os 
mesmos se encontrem arquivados nos respectivos processos in-
dividuais, devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal 
facto na ficha de inscrição em concurso.

9. Programa das provas

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre 
medicina interna, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, 
bem como clínica geral.

10. Métodos de selecção

10.1 A selecção é efectuada com base nos seguintes métodos 
de selecção:

a) 1.º método de selecção — Prova escrita de conhecimentos, 
com carácter eliminatório. Revestirá a forma de prova escrita e 
terá a duração de 2 horas e 30 minutos. Durante a prova escrita 
de conhecimentos, é proibida a consulta de quaisquer legisla-
ções, livros ou informações de referência, sob qualquer forma, 
designadamente através da utilização de meios electrónicos.
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b）第二項甄選方法：履歷的審閱及討論：

典試委員會將根據投考人的下列資歷進行評審：

1）臨床醫學工作有關的年資；

2）全科實習的總評分；

3）持續醫學進修；

4）畢業後醫學學位及文憑；及

5）已發表的醫學論文。

10.2 上述的甄選方法中，除使用中文或葡文外，投考人亦得

選擇使用英文。

10.3 缺席或放棄任何一項考試者即被除名。

11. 評分制度

11.1 在各項甄選方法中取得的成績均以0分至20分表示；

11.2 在知識筆試或總評分中的得分低於9.5分的投考人，均

被淘汰。

12. 總評分

總評分係在下列評核中得分的加權算術平均數：

12.1 知識筆試：加權系數為5；

12.2 履歷的審閱及討論：加權系數為2。

13. 優先條件

開考根據每一及格投考人對擬修讀的專科作出的選擇，並按

考試最後評分的高低次序填補開考的名額。如出現得分相同的

情況，則順序考慮下列條件：

13.1 全科實習總評分較高的投考人優先；

13.2 同時對中文及葡文的書寫及口語掌握較好的投考人優

先。

14. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

14.1 臨時名單、確定名單及成績名單將於若憲馬路衛生局

行政大樓一樓人事處張貼，並上載於衛生局網頁ht t p://w w w.

ssm.gov.mo。上述名單的張貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈；

b) 2.º método de selecção — Apreciação e discussão do 
«Curriculum Vitae». O júri avaliará as seguintes qualificações 
do candidato:

1) Anos de experiência clínica;

2) Classificação final do internato geral; 

3) Formação contínua na área de medicina;

4) Pós-graduação em medicina e diploma; e

5) Teses publicadas na área de medicina.

10.2 Nos métodos de selecção acima referidos, além da lín-
gua chinesa ou portuguesa, pode ser utilizada a língua inglesa, 
por opção do candidato.

10.3 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é au-
tomaticamente excluído.

11. Sistema de classificação

11.1 Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de se-
lecção acima referidos é expressa sob a forma de classificação, 
na escala de 0 a 20 valores;

11.2 São excluídos os candidatos que na prova escrita de co-
nhecimentos ou na classificação final obtenham classificação 
inferior a 9,5 valores.

12. Classificação final

A classificação final é a média aritmética ponderada das 
classificações obtidas na:

12.1 Prova escrita de conhecimentos, com ponderação 5;

12.2 Apreciação e discussão do «Curriculum Vitae», com 
ponderação 2.

13. Condições de preferência

O preenchimento das vagas postas a concurso faz-se me-
diante a escolha da especialidade que cada candidato aprovado 
pretende frequentar, por ordem decrescente das classificações 
finais do concurso. Em caso de igualdade de classificativa têm 
preferência, sucessivamente:

13.1 Os candidatos que tenham melhor classificação final no 
internato geral;

13.2 Os candidatos que tenham melhor domínio simultâneo, 
escrito e falado, das línguas chinesa e portuguesa.

14. Local de afixação das listas provisória, definitiva e classi-
ficativa

14.1 As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixa-
das na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Ad-
ministração dos Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de 
S. Januário, bem como estarão disponíveis no sítio electrónico 
dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. A localização 
da afixação e consulta destas listas, também, será publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau;
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14.2 知識筆試的地點、日期及時間將載於確定名單的公告

內；

14. 3 總評分名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

15. 典試委員會的組成

本開考的典試委員會由下列成員組成：

主席：內科顧問醫生 林韻玲醫生 

正選委員：普通外科顧問醫生 伍維侖醫生 

     急症醫學主治醫生 李彩珠醫生 

候補委員：內科主治醫生 李德明醫生 

     神經外科顧問醫生 何衍宙醫生

（是項刊登費用為 $9,950.00）

教 育 暨 青 年 局

通 告

因刊登於二零一五年七月二十九日第三十期《澳門特別行政

區公報》第二組第14382頁，有關以合同方式招聘第一職階一等

技術員（機電）一缺之普通對外入職開考之最後成績名單的葡文

文本出現文誤，現更正如下：

原文為：

合格投考人：

“3.º Chan Io Man João”

應改為：

合格投考人：

“3.º Chan Io Meng João”。

二零一六年八月十五日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為$1,224.00）

14.2 O local, a data e hora da realização da prova escrita de 
conhecimentos constarão do aviso referente à lista definitiva;

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

15. Composição do júri

O Júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente: Dr.ª Lam Wan Leng, médica consultora de medi-
cina interna.

Vogais efectivas: Dr.ª Ng Wai Lon, médica consultora de ci-
rurgia geral; e

Dr.ª Lei Choi Chu, médica assistente de medicina de urgên-
cia.

Vogais suplentes: Dr. Li Tak Ming, médico assistente de me-
dicina interna; e

Dr. Ho In Chao, médico consultor de neurocirurgia.

(Custo desta publicação $ 9  950,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Avisos

Tendo-se verificado uma inexactidão na versão portuguesa 
da lista de classificação final do concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um 
lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão (Engenharia electro-
mecânica), em regime de contrato da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, publicada no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 30/2015, II Série, de 29 
de Julho de 2015, na página 14382, rectifica-se o seguinte:

Onde se lê: 

Candidatos aprovados:

«3.º Chan Io Man João»;

deve ler-se:

Candidatos aprovados:

«3.º Chan Io Meng João».

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 15 de 
Agosto de 2016.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)
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Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Julho de 2016, se 
encontra aberto o concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 e 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, para o preenchi-
mento de dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área 
de sociologia, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, do grupo de pessoal técnico da Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude (DSEJ), e dos que vierem a verificar-
-se na mesma área:

1. Tipo, prazo e validade

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

O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte dias, 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

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

2. Requisitos de candidatura

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

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau;

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, vigente;

3) Estejam habilitados com curso superior na área de socio-
logia;

4) Possuam dois anos de experiência profissional em elabo-
ração da política e planeamento do trabalho.

3. Documentos que a devem acompanhar

1) Cópia do documento de identificação válido (deve ser exi-
bido o original ou cópia devidamente autenticada);

2) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (deve ser exibido o original 
ou cópia devidamente autenticada);

3) Documento comprovativo de dois anos de experiência 
profis sional na área relacionada (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada), emitido pela entidade patronal 
ou uma declaração feita, sob compromisso de honra, pelo próprio 
candidato, em que refira que possui experiência profissional;

4) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
donde constem, detalhadamente, as habilitações académicas, 
formação profissional complementar e experiência profissional, 
devendo a mesma ser acompanhada das cópias dos documen-
tos comprovativos do mencionado — devem ser exibidos os 
documentos originais ou cópias devidamente autenticadas para 
uso de análise curricular;

按照二零一六年七月十一日社會文化司司長的批示，根據第

14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，教育暨青年局

通過考核方式進行普通對外入職開考，以行政任用合同方式招

聘技術員組別之第一職階一等技術員（社會學）兩缺，以及未來

將出現相同範疇第一職階一等技術員的職缺。

一、方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。

投考報名表應自緊接本次開考的公告在《澳門特別行政區

公報》公佈之日的第一個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

（一）根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，投

考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

（二）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一

款b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

（三）具備社會學之高等課程學歷；

（四）具備兩年政策制定及工作規劃的工作經驗。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本或認

證本）；

（三）不少於兩年的相關工作經驗證明文件（須出示正本或

認證本），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；

（四）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業補充培訓及工

作經驗，以及附同相關證明文件副本——須出示正本或認證本，

以作履歷分析之用）；
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（五）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

（一）、（二）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報考時明

確聲明。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第250/2011號行政長官批示核准格式的專用

印件連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦公時間內以親

送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

第一職階一等技術員須具專業技能及從高等課程獲得專業

知識，以便對既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔

任研究及應用的職務。

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

並需考慮就有關政策制訂措施及對其專業範疇的管理作出較高

的決定。

主要負責因應社會和教育發展的現況，評估、分析教育/青年

政策的執行情況，按照教育/青年政策和發展方向開展研究並提

出可行措施。

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階一等技術員薪俸點為第14/2009號法律附件一表二

第五級別內所載的400點，以及享有公職法律制度規定的福利及

權利。

七、聘用方式

以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

八、甄選方法

甄選是以最長為三個小時的筆試形式的知識考試、專業面

試及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——50%；

（二）專業面試——40%；

5) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública e a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 1), 
2) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respec-
tivos processos individuais, devendo ser declarado expressa-
mente tal facto na apresentação da candidatura.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-
ção do requerimento, em impresso de modelo aprovado pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, que deve ser 
entregue, juntamente com os documentos acima indicados, até 
ao termo do prazo fixado e durante as horas normais de expe-
diente, na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Ao técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, cabem funções de estudo 
e aplicação de métodos e processos de natureza técnica, com 
autonomia e responsabilidade, enquadradas em planificação 
estabelecida, requerendo uma especialização e conhecimentos 
profissionais adquiridos através de curso superior. 

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-cien-
tíficos, elabora estudos, concebe e desenvolve projectos, emite 
pareceres e participa em reuniões e grupos de trabalho de 
carácter departamental e interdepartamental, para preparar a 
tomada de decisão superior sobre medidas de política e gestão 
nas áreas da sua especialidade.

Responsabiliza-se, principalmente, pela avaliação e análise 
da execução da política educativa/juvenil de acordo com a ac-
tualidade dos desenvolvimentos a nível social e educativo, bem 
como pelo estudo e formulação de medidas conforme a política 
educativa/juvenil e a sua direcção de desenvovlimento.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias 

O técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 400 da 
tabela indiciária, nível 5, constante no Mapa 2 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias previstos no 
Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

Contrato administrativo de provimento, com um período ex-
perimental de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será feita mediante prova de conhecimentos, que 
revestirá a forma de prova escrita, com a duração máxima de 
três horas, entrevista profissional e análise curricular, pondera-
das da seguinte forma:

1) Prova de conhecimentos — 50%;

2) Entrevista profissional — 40%;
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（三）履歷分析——10%。

上述第八點（一）項的知識考試為淘汰制，最高分數為100

分，應考人所得分數低於50分者，即被淘汰。

知識考試是評估投考人擔任職務所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。

九、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

九.一. 法律知識

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——現行《澳門公共行政工作人員通則》；

——第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核

原則；

——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；

——第8/2006號法律——公務人員公積金制度；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——經第1/2014號法律修改之第2/2011號法律——年資獎

金、房屋津貼及家庭津貼制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

（四）有關工程及資產與勞務之取得的開支制度：

——經五月十五日第30/89/M號法令及第6/2006號行政法規

修改之十二月十五日第122/84/M號法令（中文參考文本載於澳

門法律網頁：www.macaolaw.gov.mo）；

3) Análise curricular — 10%.

O método referido na alínea 1) do ponto 8) tem carácter 
eliminatório, sendo a classificação máxima de 100 valores; con-
sideram-se excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50 valores.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos exigíveis para o exercício das fun-
ções a desempenhar.

A entrevista profissional visa determinar e avaliar os elemen-
tos de natureza profissional relacionados com a qualificação 
e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das 
exigências das funções a desempenhar.

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

9. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

9.1 Conhecimento da legislação 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM), vigente;

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

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

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

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

— Lei n.º 2/2011, com as alterações dadas pela Lei n.º 1/2014 
— Regime do prémio de antiguidade e dos subsídios de residên-
cia e de família;

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos.

d) Regime das despesas com obras e aquisição de bens e ser-
viços:

— Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as alte-
rações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio, 
e Regulamento Administrativo n.º 6/2006 (a versão em língua 
chinesa está disponível para consulta em www.macaolaw.gov.mo 
— Portal Jurídico de Macau);
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（五）供應資產或提供勞務之公開競投及合同制度：

——七月六日第63/85/M號法令（中文參考文本載於澳門法

律網頁：www.macaolaw.gov.mo）；

（六）公共工程承攬合同之法律制度：

——十一月八日第74/99/M號法令——公共工程承攬合同之

法律制度；

（七）第8/2005號法律——個人資料保護法；

（八）澳門教育相關之法例：

——現行十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年

局組織架構；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框架；

——第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求。

九.二. 專門知識

（一）與教育/青年相關的社會時事；

（二）社會統計和社會研究方法；

（三）教育社會學的專業知識；

（四）教育/青年政策研究和分析的專業知識；

（五）撰寫研究分析報告、建議書及公務文件。

投考人在知識考試時，可參閱上述法例，但不可使用電子設

備。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。

十、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

十一、適用法例

本開考程序由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規所

規範。

十二、注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。 

e) Regime dos concursos públicos e contratos de fornecimen-
to de bens e prestação de serviços:

— Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho (a versão em 
língua chinesa encontra-se disponível para consulta em 
www.macaolaw.gov.mo — Portal Jurídico de Macau);

f) Regime jurídico do contrato das empreitadas de obras pú-
blicas:

— Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Regime 
jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas;

g) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais;

h) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Decreto-Lei n.º 81/92/M, de 21 de Dezembro, vigente — 
Estrutura Orgânica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior;

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 
organização curricular da educação regular do regime escolar 
local; 

— Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 
das competências académicas básicas da educação regular do 
regime escolar local.

9.2 Conhecimentos específicos

a) Assuntos da actualidade relacionados com a educação ou 
juventude;

b) Métodos de estatística e investigação sociais;

c) Conhecimentos profissionais da sociologia da educação;

d) Conhecimentos profissionais sobre o estudo e análise da 
política educativa/juvenil;

e) Elaboração de relatórios de estudo e análise, propostas e 
documentos oficiais.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, não sendo permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. O local, a data e a hora da reali-
zação da prova de conhecimentos constarão do aviso referente 
à lista definitiva dos candidatos admitidos.

10. Local de afixação das listas provisória, definitiva e classi-
ficativa

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Ave-
nida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

11. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes na Lei 
n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

12. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.
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十三、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：廳長　黃健武

正選委員：廳長　袁凱清

     處長　梁麗卿

候補委員：處長　黃逸恆

     職務主管　楊榮吉

按照二零一六年七月十一日社會文化司司長的批示，根據第

14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，教育暨青年局

通過考核方式進行普通對外入職開考，以行政任用合同方式招

聘技術員組別之第一職階一等技術員（土木工程）兩缺，以及未

來將出現相同範疇第一職階一等技術員的職缺。

一、方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。

投考報名表應自緊接本次開考的公告在《澳門特別行政區

公報》公佈之日的第一個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

（一）根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，投

考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

（二）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一

款b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

（三）具備土木工程之高等課程學歷。

（四）具備兩年土木工程的工作經驗。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本或認

證本）；

13. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Wong Kin Mou, chefe de departamento.

Vogais efectivas: Un Hoi Cheng, chefe de departamento; e

Leong Lai Heng, chefe de divisão.

Vogais suplentes: Vong Iat Hang, chefe de divisão; e

Ieong Weng Kat, chefia funcional.

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Julho de 2016, se 
encontra aberto o concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, para o preen-
chimento de dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, 
área de engenharia civil, em regime de contrato administrativo 
de provimento, do grupo de pessoal técnico da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), e dos que vierem a 
verificar-se na mesma área:

1. Tipo, prazo e validade

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

O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte dias, 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

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

2. Requisitos de candidatura

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

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM.

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, vigente.

3) Estejam habilitados com curso superior na área de enge-
nharia civil.

4) Possuam dois anos de experiência profissional em enge-
nharia civil.

3. Documentos que a devem acompanhar

1) Cópia do documento de identificação válido (deve ser exi-
bido o original ou cópia devidamente autenticada);

2) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (deve ser exibido o original 
ou cópia devidamente autenticada);
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（三）不少於兩年的相關工作經驗證明文件（須出示正本或

認證本），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；

（四）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業補充培訓及工

作經驗，以及附同相關證明文件副本——須出示正本或認證本，

以作履歷分析之用）；

（五）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

（一）、（二）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報考時明

確聲明。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第250/2011號行政長官批示核准格式的專用

印件連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦公時間內以親

送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

第一職階一等技術員須具專業技能及從高等課程獲得專業

知識，以便對既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔

任研究及應用的職務。

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

並需考慮就有關政策制訂措施及對其專業範疇的管理作出較高

的決定。

主要負責對工程項目製定或審閱相應的圖則、材料表及報價

單，跟進工程判給的行政程序和監督土木工程項目執行情況；對

私立教育機構以及私立補充教學輔助中心的開設發出意見，並

參與巡查工作；對私立教育機構工程和設備購置的資助申請，進

行分析及提供意見；參與學校綜合評鑑工作，就學校校舍設施設

備的合理性及安全性等方面，進行評估和發出意見。

3) Documento comprovativo de dois anos de experiência 
profis sional na área relacionada (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada), emitido pela entidade patronal 
ou uma declaração feita, sob compromisso de honra, pelo próprio 
candidato, em que refira que possui experiência profissional;

4) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
donde constem, detalhadamente, as habilitações académicas, 
formação profissional complementar e experiência profissional, 
devendo a mesma ser acompanhada das cópias dos documen-
tos comprovativos do mencionado — devem ser exibidos os 
documentos originais ou cópias devidamente autenticadas para 
uso de análise curricular;

5) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública e a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 1), 
2) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respec-
tivos processos individuais, devendo ser declarado expressa-
mente tal facto na apresentação da candidatura.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-
ção do requerimento, em impresso de modelo aprovado pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, que deve ser 
entregue, juntamente com os documentos acima indicados, até 
ao termo do prazo fixado e durante as horas normais de expe-
diente, na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Ao técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, cabem funções de estudo 
e aplicação de métodos e processos de natureza técnica, com 
autonomia e responsabilidade, enquadradas em planificação 
estabelecida, requerendo uma especialização e conhecimentos 
profissionais adquiridos através de curso superior. 

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-cien-
tíficos, elabora estudos, concebe e desenvolve projectos, emite 
pareceres e participa em reuniões e grupos de trabalho de 
carácter departamental e interdepartamental, para preparar a 
tomada de decisão superior sobre medidas de política e gestão 
nas áreas da sua especialidade.

Responsabiliza-se principalmente pela elaboração ou apre-
ciação dos projectos e da documentação relativa a materiais 
e a cotações dos projectos das obras; pelo acompanhamento 
de procedimentos administrativos relativos à adjudicação de 
obras e fiscalização da execução dos projectos de engenharia 
civil; pela emissão de pareceres relativos à criação das institui-
ções educativas particulares e dos centros de apoio pedagógico 
complementar particulares e participação nos trabalhos de 
inspecção; análise e fornecimento de pareceres sobre os reque-
rimentos de subsídios das obras e da aquisição de equipamen-
tos das instituições educativas particulares; participação nos 
trabalhos da avaliação escolar global, bem como de avaliação e 
emissão de pareceres sobre a racionalidade e a segurança rela-
tivas às instalações e equipamentos dos edifícios escolares.
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六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階一等技術員薪俸點為第14/2009號法律附件一表二

第五級別內所載的400點，以及享有公職法律制度規定的福利及

權利。

七、聘用方式

以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

八、甄選方法

甄選是以最長為三個小時的筆試形式的知識考試、專業面

試及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——50%；

（二）專業面試——40%；

（三）履歷分析——10%。

上述第八點（一）項的知識考試為淘汰制，最高分數為100

分，應考人所得分數低於50分者，即被淘汰。

知識考試是評估投考人擔任職務所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。

九、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

九.一. 法律知識

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——現行《澳門公共行政工作人員通則》；

——第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核

原則；

——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；

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias 

O técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 400 da 
tabela indiciária, nível 5, constante no Mapa 2 do Anexo 1 da 
Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias previstos no 
Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

Contrato administrativo de provimento, com um período ex-
perimental de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será feita mediante prova de conhecimentos, que 
revestirá a forma de prova escrita, com a duração máxima de 
três horas, entrevista profissional e análise curricular, pondera-
das da seguinte forma:

1) Prova de conhecimentos — 50%;

2) Entrevista profissional — 40%;

3) Análise curricular — 10%.

O método referido na alínea 1) do ponto 8) tem carácter 
eliminatório, sendo a classificação máxima de 100 valores; con-
sideram-se excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50 valores.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos exigíveis para o exercício das fun-
ções a desempenhar.

A entrevista profissional visa determinar e avaliar os elemen-
tos de natureza profissional relacionados com a qualificação 
e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das 
exigências das funções a desempenhar.

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

9. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

9.1 Conhecimento da legislação 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM), vigente;

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

— Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime geral 
de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administra-
ção Pública;
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——第8/2006號法律——公務人員公積金制度；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——經第1/2014號法律修改之第2/2011號法律——年資獎

金、房屋津貼及家庭津貼制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

（四）有關工程及資產與勞務之取得的開支制度：

——經五月十五日第30/89/M號法令及第6/2006號行政法規

修改之十二月十五日第122/84/M號法令（中文參考文本載於澳

門法律網頁：www.macaolaw.gov.mo）；

（五）供應資產或提供勞務之公開競投及合同制度：

——七月六日第63/85/M號法令（中文參考文本載於澳門法

律網頁：www.macaolaw.gov.mo）；

（六）公共工程承攬合同之法律制度：

——十一月八日第74/99/M號法令——公共工程承攬合同之

法律制度；

（七）工程相關之法規：

——經第24/2009號行政法規修改之八月二十一日第79/85/

M號法令《都市建築總章程》；

——六月九日第24/95/M號法令核准《防火安全規章》；

——第11/2005號行政法規核准《電網接駁分擔費用規章》；

（八）澳門教育相關之法例：

——現行十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年

局組織架構；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法。

九.二. 專門知識

土木工程方面的專業知識和項目管理的專業知識。

投考人在知識考試時，可參閱上述法例，但不可使用電子設

備。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。

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

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

— Lei n.º 2/2011, com as alterações dadas pela Lei n.º 1/2014 
— Regime do prémio de antiguidade e dos subsídios de residên-
cia e de família;

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos.

d) Regime das despesas com obras e aquisição de bens e ser-
viços:

— Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as alte-
rações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio, 
e Regulamento Administrativo n.º 6/2006 (a versão em língua chi-
nesa está disponível para consulta em www.macaolaw.gov.mo — 
Portal Jurídico de Macau);

e) Regime dos concursos públicos e contratos de fornecimen-
to de bens e prestação de serviços:

— Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho (a versão em língua 
chinesa encontra-se disponível para consulta em www.macaolaw.
gov.mo — Portal Jurídico de Macau);

f) Regime jurídico do contrato das empreitadas de obras pú-
blicas:

— Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Regime 
jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas;

g) Legislação relativa à engenharia:

— Regulamento Geral da Construção Urbana, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 79/85/M, de 21 de Agosto, com as alterações in-
troduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2009;

— Regulamento de Segurança contra Incêndios, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 24/95/M, de 9 de Junho;

— Regulamento de Comparticipações para Ligações à Rede 
de Energia Eléctrica, aprovado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 11/2005;

h) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Decreto-Lei n.º 81/92/M, de 21 de Dezembro, vigente —
Estrutura Orgânica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior.

9.2 Conhecimentos específicos

Conhecimentos profissionais nas áreas de engenharia civil e 
de gestão de projectos.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, não sendo permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. O local, a data e a hora da reali-
zação da prova de conhecimentos constarão do aviso referente 
à lista definitiva dos candidatos admitidos.



18708 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 35 期 —— 2016 年 8 月 31 日

十、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

十一、適用法例

本開考程序由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規所

規範。

十二、注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。 

十三、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：處長　黃超然

正選委員：職務主管　冼尚禮

     首席技術員　曹玉籣

候補委員：顧問高級技術員　何培基

     首席技術員　布紹祥

按照二零一六年七月十一日社會文化司司長的批示，根據第

14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，教育暨青年局

通過考核方式進行普通對外入職開考，以行政任用合同方式招

聘技術員組別之第一職階一等技術員（設施管理）一缺，以及未

來將出現相同範疇第一職階一等技術員的職缺。

一、方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。

投考報名表應自緊接本次開考的公告在《澳門特別行政區

公報》公佈之日的第一個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

（一）根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，投

考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

10. Local de afixação das listas provisória, definitiva e classi-
ficativa

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Ave-
nida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

11. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes na Lei 
n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

12. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

13. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Wong Chio In, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Sin Seong Lai, chefia funcional; e

Chou Iok Lan, técnica principal.

Vogais suplentes: Ho Pui Kei, técnico superior assessor; e

Bo Siu Cheong, técnico principal.

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Julho de 2016, se 
encontra aberto o concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 e 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de 
gestão de instalações, em regime de contrato administrativo 
de provimento, do grupo de pessoal técnico da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), e dos que vierem a 
verificar-se na mesma área:

1. Tipo, prazo e validade

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

O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte dias, 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

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

2. Requisitos de candidatura

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

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau;
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（二）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一

款b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

（三）具備設施管理之高等課程學歷。

（四）具備兩年設施管理的工作經驗。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本或認

證本）；

（三）不少於兩年的相關工作經驗證明文件（須出示正本或

認證本），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；

（四）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業補充培訓及工

作經驗，以及附同相關證明文件副本——須出示正本或認證本，

以作履歷分析之用）；

（五）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

（一）、（二）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報考時明

確聲明。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第250/2011號行政長官批示核准格式的專用

印件連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦公時間內以親

送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

第一職階一等技術員須具專業技能及從高等課程獲得專業

知識，以便對既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔

任研究及應用的職務。

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, vigente;

3) Estejam habilitados com curso superior na área de gestão 
de instalações;

4) Possuam dois anos de experiência profissional na gestão 
de instalações.

3. Documentos que a devem acompanhar

1) Cópia do documento de identificação válido (deve ser exi-
bido o original ou cópia devidamente autenticada);

2) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (deve ser exibido o original 
ou cópia devidamente autenticada);

3) Documento comprovativo de dois anos de experiência 
profissional na área relacionada (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada), emitido pela entidade patronal 
ou uma declaração feita, sob compromisso de honra, pelo próprio 
candidato, em que refira que possui experiência profissional;

4) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
donde constem, detalhadamente, as habilitações académicas, 
formação profissional complementar e experiência profissional, 
devendo a mesma ser acompanhada das cópias dos documen-
tos comprovativos do mencionado — devem ser exibidos os 
documentos originais ou cópias devidamente autenticadas para 
uso de análise curricular;

5) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública e a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 1), 
2) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respec-
tivos processos individuais, devendo ser declarado expressa-
mente tal facto na apresentação da candidatura.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-
ção do requerimento, em impresso de modelo aprovado pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, que deve ser 
entregue, juntamente com os documentos acima indicados, até 
ao termo do prazo fixado e durante as horas normais de expe-
diente, na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Ao técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, cabem funções de estudo 
e aplicação de métodos e processos de natureza técnica, com 
autonomia e responsabilidade, enquadradas em planificação 
estabelecida, requerendo uma especialização e conhecimentos 
profissionais adquiridos através de curso superior. 
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研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

並需考慮就有關政策制訂措施及對其專業範疇的管理作出較高

的決定。

主要負責對工程設備項目，製定相應的材料表及報價單等，

跟進工程判給的行政程序和監管執行情況；對私立教育機構

（持續教育）以及私立補充教學輔助中心的開設，發出意見，並

參與巡查工作；對私立教育機構設備購置的資助申請，分析購置

設備的可行性和需要性；參與學校綜合評鑑工作，就學校校舍設

施設備的合理性及安全性等方面，進行評估和發出意見。

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階一等技術員薪俸點為第14/2009號法律附件一表二

第五級別內所載的400點，以及享有公職法律制度規定的福利及

權利。

七、聘用方式

以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

八、甄選方法

甄選是以最長為三個小時的筆試形式的知識考試、專業面

試及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——50%；

（二）專業面試——40%；

（三）履歷分析——10%。

上述第八點（一）項的知識考試為淘汰制，最高分數為100

分，應考人所得分數低於50分者，即被淘汰。

知識考試是評估投考人擔任職務所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。

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-cien-
tíficos, elabora estudos, concebe e desenvolve projectos, emite 
pareceres e participa em reuniões e grupos de trabalho de 
carácter departamental e interdepartamental, para preparar a 
tomada de decisão superior sobre medidas de política e gestão 
nas áreas da sua especialidade.

Responsabiliza-se principalmente pela elaboração da do-
cumentação relativa a materiais e cotações, etc., relativos aos 
projectos de obras e equipamentos, pelo acompanhamento de 
procedimentos administrativos da adjudicação de obras e fis-
calização da sua execução; pela emissão de pareceres relativos 
à criação das instituições educativas particulares (educação 
contínua) e dos centros de apoio pedagógico complementar 
particulares e participação nos trabalhos de inspecção; análise 
da viabilidade e da necessidade da aquisição de equipamentos 
relativamente aos requerimentos de subsídios da aquisição de 
equipamentos das instituições educativas particulares; parti-
cipação nos trabalhos da avaliação escolar global, bem como 
pela avaliação e emissão de pareceres sobre a racionalidade e a 
segurança relativos às instalações e equipamentos dos edifícios 
escolares.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias 

O técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 400 da 
tabela indiciária, nível 5, constante no Mapa 2 do Anexo 1 da 
Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias previstos no 
Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

Contrato administrativo de provimento, com um período ex-
perimental de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será feita mediante prova de conhecimentos, que 
revestirá a forma de prova escrita, com a duração máxima de 
três horas, entrevista profissional e análise curricular, pondera-
das da seguinte forma:

1) Prova de conhecimentos — 50%;

2) Entrevista profissional — 40%;

3) Análise curricular — 10%.

O método referido na alínea 1) do ponto 8) tem carácter 
eliminatório, sendo a classificação máxima de 100 valores; con-
sideram-se excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50 valores.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos exigíveis para o exercício das fun-
ções a desempenhar.

A entrevista profissional visa determinar e avaliar os elemen-
tos de natureza profissional relacionados com a qualificação 
e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das 
exigências das funções a desempenhar.

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.
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九、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

九.一. 法律知識

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——現行《澳門公共行政工作人員通則》；

——第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核

原則；

——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；

——第8/2006號法律——公務人員公積金制度；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——經第1/2014號法律修改之第2/2011號法律——年資獎

金、房屋津貼及家庭津貼制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

（四）有關工程及資產與勞務之取得的開支制度：

——經五月十五日第30/89/M號法令及第6/2006號行政法規

修改之十二月十五日第122/84/M號法令（中文參考文本載於澳

門法律網頁：www.macaolaw.gov.mo）；

（五）供應資產或提供勞務之公開競投及合同制度：

——七月六日第63/85/M號法令（中文參考文本載於澳門法

律網頁：www.macaolaw.gov.mo）；

（六）公共工程承攬合同之法律制度：

——十一月八日第74/99/M號法令——公共工程承攬合同之

法律制度；

（七）工程相關之法規：

——經第24/2009號行政法規修改之八月二十一日第79/85/

M號法令《都市建築總章程》；

——六月九日第24/95/M號法令核准《防火安全規章》；

——第11/2005號行政法規核准《電網接駁分擔費用規章》；

9. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

9.1 Conhecimento da legislação 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM), vigente;

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

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

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

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

— Lei n.º 2/2011, com as alterações dadas pela Lei n.º 1/2014 
— Regime do prémio de antiguidade e dos subsídios de residên-
cia e de família;

— Lei n.º 12/2015 —Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos.

d) Regime das despesas com obras e aquisição de bens e ser-
viços:

— Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de 
Maio, e Regulamento Administrativo n.º 6/2006 (a versão em 
língua chinesa está disponível para consulta em www.macao-
law.gov.mo — Portal Jurídico de Macau);

e) Regime dos concursos públicos e contratos de fornecimen-
to de bens e prestação de serviços:

— Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho (a versão em lín-
gua chinesa encontra-se disponível para consulta em www.
macaolaw.gov.mo — Portal Jurídico de Macau);

f) Regime jurídico do contrato das empreitadas de obras pú-
blicas:

— Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Regime 
jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas;

g) Legislação relativa à engenharia:

— Regulamento Geral da Construção Urbana, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 79/85/M, de 21 de Agosto, com as alterações in-
troduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2009;

— Regulamento de Segurança contra Incêndios, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 24/95/M, de 9 de Junho;

— Regulamento de Comparticipações para Ligações à Rede 
de Energia Eléctrica, aprovado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 11/2005.
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（八）澳門教育相關之法例：

——現行十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年

局組織架構；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法。

九.二. 專門知識

設施管理的專業知識和管理學專業知識。

投考人在知識考試時，可參閱上述法例，但不可使用電子設

備。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。

十、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

十一、適用法例

本開考程序由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規所

規範。

十二、注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。 

十三、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：處長　黃超然

正選委員：職務主管　冼尚禮

      職務主管　楊榮吉

候補委員：顧問高級技術員　何培基

     首席技術員　布紹祥

按照二零一六年七月十一日社會文化司司長的批示，根據第

14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，教育暨青年局

通過考核方式進行普通對外入職開考，以行政任用合同方式招

聘技術員組別之第一職階一等技術員（平面設計）一缺，以及未

來將出現相同範疇第一職階一等技術員的職缺。

一、方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。

h) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Decreto-Lei n.º 81/92/M, de 21 de Dezembro, vigente —
Estrutura Orgânica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior.

9.2 Conhecimentos específicos

Conhecimentos profissionais de gestão e gestão de instala-
ções.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, não sendo permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. O local, a data e a hora da reali-
zação da prova de conhecimentos constarão do aviso referente 
à lista definitiva dos candidatos admitidos.

10. Local de afixação das listas provisória, definitiva e classi-
ficativa

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Ave-
nida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

11. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes na Lei 
n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

12. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

13. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Wong Chio In, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Sin Seong Lai, chefia funcional; e

Ieong Weng Kat, chefia funcional.

Vogais suplentes: Ho Pui Kei, técnico superior assessor; e

Bo Siu Cheong, técnico principal.

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Julho de 2016, se 
encontra aberto o concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 e 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de 
design gráfico, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, do grupo de pessoal técnico da Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude (DSEJ), e dos que vierem a verificar-
-se na mesma área:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas. 
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投考報名表應自緊接本次開考的公告在《澳門特別行政區

公報》公佈之日的第一個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

（一）根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，投

考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

（二）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一

款b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

（三）具備平面設計之高等課程學歷。

（四）具備兩年平面設計的工作經驗。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本或認

證本）；

（三）不少於兩年的相關工作經驗證明文件（須出示正本或

認證本），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；

（四）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業補充培訓及工

作經驗，以及附同相關證明文件副本——須出示正本或認證本，

以作履歷分析之用）；

（五）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

（一）、（二）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報考時明

確聲明。

O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte dias, 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

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

2. Requisitos de candidatura

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

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau;

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, vigente;

3) Estejam habilitados com curso superior na área de design 
gráfico;

4) Possuam dois anos de experiência profissional em design 
gráfico.

3. Documentos que a devem acompanhar

1) Cópia do documento de identificação válido (deve ser exi-
bido o original ou a cópia devidamente autenticada);

2) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (deve ser exibido o original 
ou a cópia devidamente autenticada);

3) Documento comprovativo de dois anos de experiência 
profissional na área relacionada (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada), emitido pela entidade patronal 
ou uma declaração feita, sob compromisso de honra, pelo próprio 
candidato, em que refira que possui experiência profissional;

4) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
onde constem, detalhadamente, as habilitações académicas, 
formação profissional complementar e experiência profissional, 
devendo a mesma ser acompanhada das cópias dos documen-
tos comprovativos do mencionado — devem ser exibidos os 
documentos originais ou cópias devidamente autenticadas para 
uso de análise curricular;

5) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública e a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 1), 
2) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respec-
tivos processos individuais, devendo ser declarado expressa-
mente tal facto na apresentação da candidatura.
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四、報考辦法及地點

投考人須提交第250/2011號行政長官批示核准格式的專用

印件連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦公時間內以親

送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

第一職階一等技術員須具專業技能及從高等課程獲得專業

知識，以便對既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔

任研究及應用的職務。

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

並需考慮就有關政策制訂措施及對其專業範疇的管理作出較高

的決定。

主要負責相關政策宣傳推廣工作，尤其負責手機及網頁的

多媒體設計製作；刊物、通訊的設計排版；大型活動場地設計，

以及相關的宣傳物品和紀念品設計；以及其他相關的美術設計

及製作工作。

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階一等技術員薪俸點為第14/2009號法律附件一表二

第五級別內所載的400點，以及享有公職法律制度規定的福利及

權利。

七、聘用方式

以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

八、甄選方法

甄選是以最長為三個小時的筆試形式的知識考試、專業面

試及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——50%；

（二）專業面試——40%；

（三）履歷分析——10%。

上述第八點（一）項的知識考試為淘汰制，最高分數為100

分，應考人所得分數低於50分者，即被淘汰。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平。

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-
ção do requerimento, em impresso de modelo aprovado pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, que deve ser 
entregue, juntamente com os documentos acima indicados, até 
ao termo do prazo fixado e durante as horas normais de expe-
diente, na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Ao técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, cabem funções de estudo 
e aplicação de métodos e processos de natureza técnica, com 
autonomia e responsabilidade, enquadradas em planificação 
estabelecida, requerendo uma especialização e conhecimentos 
profissionais adquiridos através de curso superior. 

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-cien-
tíficos, elabora estudos, concebe e desenvolve projectos, emite 
pareceres e participa em reuniões e grupos de trabalho de 
carácter departamental e interdepartamental, para preparar a 
tomada de decisão superior sobre medidas de política e gestão 
nas áreas da sua especialidade.

Responsabiliza-se principalmente pelos trabalhos da pro-
moção e divulgação de políticas, nomedamente, pelo design e 
produção de conteúdo multimédia para telemóvel e webpage; 
pela composição e design de publicações e de boletins; pelo 
design de espaços para grandes actividades, bem como pelo 
design dos respectivos materiais publicitários e lembranças e 
outros trabalhos relacionados com as áreas de art design e da 
produção.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias 

O técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 400 da 
tabela indiciária, nível 5, constante no Mapa 2 do Anexo 1 da 
Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias previstos no 
Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

Contrato administrativo de provimento, com um período ex-
perimental de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será feita mediante prova de conhecimentos, que 
revestirá a forma de prova escrita, com a duração máxima de 
três horas, entrevista profissional e análise curricular, pondera-
das da seguinte forma:

1) Prova de conhecimentos — 50%;

2) Entrevista profissional — 40%;

3) Análise curricular — 10%.

O método referido na alínea 1) do ponto 8) tem carácter 
eliminatório, sendo a classificação máxima de 100 valores; con-
sideram-se excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50 valores.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos exigíveis para o exercício das fun-
ções a desempenhar.
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專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

職務的能力。

九、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

九.一. 法律知識

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——現行《澳門公共行政工作人員通則》；

——第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核

原則；

——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；

——第8/2006號法律——公務人員公積金制度；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——經第1/2014號法律修改之第2/2011號法律——年資獎

金、房屋津貼及家庭津貼制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

（四）有關工程及資產與勞務之取得的開支制度：

——經五月十五日第30/89/M號法令及第6/2006號行政法規

修改之十二月十五日第122/84/M號法令（中文參考文本載於澳

門法律網頁：www.macaolaw.gov.mo）；

（五）供應資產或提供勞務之公開競投及合同制度：

——七月六日第63/85/M號法令（中文參考文本載於澳門法

律網頁：www.macaolaw.gov.mo）；

（六）公共工程承攬合同之法律制度：

——十一月八日第74/99/M號法令——公共工程承攬合同之

法律制度；

A entrevista profissional visa determinar e avaliar os elemen-
tos de natureza profissional relacionados com a qualificação 
e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das 
exigências das funções a desempenhar.

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

9. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

9.1 Conhecimento da legislação 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM), vigente;

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

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

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

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

— Lei n.º 2/2011, com as alterações dadas pela Lei n.º 1/2014 
— Regime do prémio de antiguidade e dos subsídios de residên-
cia e de família;

— Lei n.º 12/2015 —Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos.

d) Regime das despesas com obras e aquisição de bens e ser-
viços:

— Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as alte-
rações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio, 
e Regulamento Administrativo n.º 6/2006 (a versão em língua 
chinesa está disponível para consulta em www.macaolaw.gov.mo 
— Portal Jurídico de Macau);

e) Regime dos concursos públicos e contratos de fornecimen-
to de bens e prestação de serviços:

— Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho (a versão em lín-
gua chinesa encontra-se disponível para consulta em www.
macaolaw.gov.mo — Portal Jurídico de Macau);

f) Regime jurídico do contrato das empreitadas de obras pú-
blicas:

— Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Regime 
jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas;
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（七）澳門教育相關之法例：

——現行十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年

局組織架構；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法。

九.二. 專門知識

（一）平面設計的知識及平面設計軟件Adobe Creative Suite

之使用技巧；

（二）宣傳推廣物品及活動的設計，以及相關的專業知識；

（三）展覽及視覺藝術的相關專業知識；

（四）手機圖文包和網頁設計方面的知識；

（五）文化、社會時事常識。

投考人在知識考試時，可參閱上述法例，但不可使用電子設

備。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。

十、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

十一、適用法例

本開考程序由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規所

規範。

十二、注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。 

十三、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：首席顧問高級技術員　陳繼春

正選委員：中心主任　陳煥珊

      處長　梁麗卿

候補委員：職務主管　馮紫華

     首席技術員 曹玉籣

按照二零一六年七月十一日社會文化司司長的批示，根據第

14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，教育暨青年局

g) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Decreto-Lei n.º 81/92/M, de 21 de Dezembro, vigente —
Estrutura Orgânica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior.

9.2 Conhecimentos específicos

a) Conhecimentos de design gráfico e técnicas de utilização 
do software de design gráfico Adobe Creative Suite;

b) Design de actividades e materiais de promoção e de divul-
gação, bem como os respectivos conhecimentos profissionais;

c) Conhecimentos profissionais sobre exposições e artes vi-
suais;

d) Conhecimentos de design de diagramas explicativos para 
telemóveis e webpage;

e) Conhecimentos culturais, gerais, sociais e da actualidade.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, não sendo permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. O local, a data e a hora da reali-
zação da prova de conhecimentos constarão do aviso referente 
à lista definitiva dos candidatos admitidos.

10. Local de afixação das listas provisória, definitiva e classi-
ficativa

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Ave-
nida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

11. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes na Lei 
n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

12. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

13. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Chan Kai Chon, técnico superior assessor princi-
pal.

Vogais efectivas: Chan Wun San, directora de centro; e

Leong Lai Heng, chefe de divisão.

Vogais suplentes: Fong Chi Wa, chefia funcional; e

Chou Iok Lan, técnica principal.

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Julho de 2016, se 
encontra aberto o concurso comum, de ingresso externo, de 
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通過考核方式進行普通對外入職開考，以行政任用合同方式招

聘技術員組別之第一職階一等技術員（教育學）一缺，以及未來

將出現相同範疇第一職階一等技術員的職缺。

一、方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。

投考報名表應自緊接本次開考的公告在《澳門特別行政區

公報》公佈之日的第一個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

（一）根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，投

考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

（二）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一

款b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

（三）具備教育學之高等課程學歷。

（四）具備兩年教育相關工作經驗。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本或認

證本）；

（三）不少於兩年的相關工作經驗證明文件（須出示正本或

認證本），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；

（四）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業補充培訓及工

作經驗，以及附同相關證明文件副本——須出示正本或認證本，

以作履歷分析之用）；

（五）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

prestação de provas, nos termos definidos na Lei n.º14/2009 e 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de 
ciências da educação, em regime de contrato administrativo 
de provimento, do grupo de pessoal técnico da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), e dos que vierem a 
verificar-se na mesma área:

1. Tipo, prazo e validade

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

O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte dias, 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

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

2. Requisitos de candidatura

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

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau;

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, vigente;

3) Estejam habilitados com curso superior na área de ciên-
cias da educação;

4) Possuam dois anos de experiência profissional em educação.

3. Documentos que a devem acompanhar

1) Cópia do documento de identificação válido (deve ser exi-
bido o original ou cópia devidamente autenticada);

2) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (deve ser exibido o original 
ou cópia devidamente autenticada);

3) Documento comprovativo de dois anos de experiência 
profissional na área relacionada (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada), emitido pela entidade patronal 
ou uma declaração feita, sob compromisso de honra, pelo próprio 
candidato, em que refira que possui experiência profissional;

4) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
onde constem, detalhadamente, as habilitações académicas, 
formação profissional complementar e experiência profissional, 
devendo a mesma ser acompanhada das cópias dos documen-
tos comprovativos do mencionado — devem ser exibidos os 
documentos originais ou cópias devidamente autenticadas para 
uso de análise curricular;

5) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
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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

（一）、（二）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報考時明

確聲明。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第250/2011號行政長官批示核准格式的專用

印件連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦公時間內以親

送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

第一職階一等技術員須具專業技能及從高等課程獲得專業

知識，以便對既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔

任研究及應用的職務。

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

並需考慮就有關政策制訂措施及對其專業範疇的管理作出較高

的決定。

主要負責策劃及籌組學界活動及比賽，協助推行與本澳教

育政策相關的措施；聯繫教育機構、學術機構或民間社團；制定

活動或比賽的章程、指引，以及相關文書處理等工作。

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階一等技術員薪俸點為第14/2009號法律附件一表二

第五級別內所載的400點，以及享有公職法律制度規定的福利及

權利。

七、聘用方式

以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

八、甄選方法

甄選是以最長為三個小時的筆試形式的知識考試、專業面

試及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——50%；

（二）專業面試——40%；

（三）履歷分析——10%。

anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública e a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 1), 
2) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respec-
tivos processos individuais, devendo ser declarado expressa-
mente tal facto na apresentação da candidatura.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-
ção do requerimento, em impresso de modelo aprovado pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, que deve ser 
entregue, juntamente com os documentos acima indicados, até 
ao termo do prazo fixado e durante as horas normais de expe-
diente, na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Ao técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, cabem funções de estudo 
e aplicação de métodos e processos de natureza técnica, com 
autonomia e responsabilidade, enquadradas em planificação 
estabelecida, requerendo uma especialização e conhecimentos 
profissionais adquiridos através de curso superior. 

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-cien-
tíficos, elabora estudos, concebe e desenvolve projectos, emite 
pareceres e participa em reuniões e grupos de trabalho de 
carácter departamental e interdepartamental, para preparar a 
tomada de decisão superior sobre medidas de política e gestão 
nas áreas da sua especialidade.

Responsabiliza-se principalmente pelo planeamento e pre-
paração das competições e actividades escolares, auxílio na 
promoção das medidas relacionadas com a política educativa 
de Macau; contacto com as instituições educativas, académi-
cas ou associações; elaboração de regulamentos e orientações 
relativas a competições ou actividades, bem como o respectivo 
processamento de textos, entre outros trabalhos.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias 

O técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 400 da 
tabela indiciária, nível 5, constante no Mapa 2 do Anexo 1 da 
Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias previstos no 
Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

Contrato administrativo de provimento, com um período ex-
perimental de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será feita mediante prova de conhecimentos, que 
revestirá a forma de prova escrita, com a duração máxima de 
três horas, entrevista profissional e análise curricular, pondera-
das da seguinte forma:

1) Prova de conhecimentos — 50%;

2) Entrevista profissional — 40%;

3) Análise curricular — 10%.
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上述第八點（一）項的知識考試為淘汰制，最高分數為100

分，應考人所得分數低於50分者，即被淘汰。

知識考試是評估投考人擔任職務所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。

九、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

九.一. 法律知識

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——現行《澳門公共行政工作人員通則》；

——第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核

原則；

——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；

——第8/2006號法律——公務人員公積金制度；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——經第1/2014號法律修改之第2/2011號法律——年資獎

金、房屋津貼及家庭津貼制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

（四）有關工程及資產與勞務之取得的開支制度：

——經五月十五日第30/89/M號法令及第6/2006號行政法規

修改之十二月十五日第122/84/M號法令（中文參考文本載於澳

門法律網頁：www.macaolaw.gov.mo）；

O método referido na alínea 1) do ponto 8) tem carácter 
eliminatório, sendo a classificação máxima de 100 valores; con-
sideram-se excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50 valores.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos exigíveis para o exercício das fun-
ções a desempenhar.

A entrevista profissional visa determinar e avaliar os elemen-
tos de natureza profissional relacionados com a qualificação 
e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das 
exigências das funções a desempenhar.

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

9. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

9.1 Conhecimento da legislação 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM), vigente;

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

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

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

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

— Lei n.º 2/2011, com as alterações dadas pela Lei n.º 1/2014 
— Regime do prémio de antiguidade e dos subsídios de residên-
cia e de família;

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos.

d) Regime das despesas com obras e aquisição de bens e ser-
viços:

— Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de 
Maio, e Regulamento Administrativo n.º 6/2006 (a versão em 
língua chinesa está disponível para consulta em www.macaolaw.
gov.mo — Portal Jurídico de Macau);
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（五）供應資產或提供勞務之公開競投及合同制度：

——七月六日第63/85/M號法令（中文參考文本載於澳門法

律網頁：www.macaolaw.gov.mo）；

（六）公共工程承攬合同之法律制度：

——十一月八日第74/99/M號法令——公共工程承攬合同之

法律制度；

（七）第8/2005號法律——個人資料保護法；

（八）澳門教育相關之法例：

——現行十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年

局組織架構；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框架。

九.二. 專門知識

（一）課程與教學理論與實務；

（二）撰寫公務文件；

（三）溝通及協調技巧；

（四）組織活動的知識與技巧。

投考人在知識考試時，可參閱上述法例，但不可使用電子設

備。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。

十、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

十一、適用法例

本開考程序由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規所

規範。

十二、注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。 

十三、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：副局長　郭小麗

e) Regime dos concursos públicos e contratos de fornecimen-
to de bens e prestação de serviços:

— Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho (a versão em língua 
chinesa encontra-se disponível para consulta em www.macaolaw.
gov.mo — Portal Jurídico de Macau);

f) Regime jurídico do contrato das empreitadas de obras pú-
blicas:

— Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Regime 
jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas;

g) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais;

h) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Decreto-Lei n.º 81/92/M, de 21 de Dezembro, vigente —
Estrutura Orgânica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior;

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 
organização curricular da educação regular do regime escolar 
local.

9.2 Conhecimentos específicos

a) Teoria e prática do currículo e ensino;

b) Elaboração de documentos oficiais;

c) Técnicas de comunicação e coordenação;

d) Técnicas e conhecimentos de organização de actividades.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, não sendo permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. O local, a data e a hora da reali-
zação da prova de conhecimentos constarão do aviso referente 
à lista definitiva dos candidatos admitidos.

10. Local de afixação das listas provisória, definitiva e classi-
ficativa

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Ave-
nida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

11. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes na Lei 
n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

12. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

13. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Kuok Sio Lai, subdirectora.
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正選委員：廳長　袁凱清

     首席顧問高級技術員　鄧楚君

候補委員：處長　張敏輝

     首席技術員　曹玉籣

二零一六年八月二十三日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $45,462.00）

按照二零一六年七月十一日社會文化司司長的批示，根據第

14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，教育暨青年局

通過考核方式進行普通對外入職開考，以填補編制內文案職程

第一職階一等文案（中文）一缺、行政任用合同文案職程第一職

階一等文案（中文）一缺，以及未來將出現相同範疇第一職階一

等文案的職缺。

一、方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。

投考報名表應自緊接本次開考通告在《澳門特別行政區公

報》公佈之日的第一個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

（一）根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，投

考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

（二）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一

款b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

（三）具備中文學士學位，或與中國語文、漢語言文學、傳意

或新聞範疇相關的學士學位（修業期不少於四年）。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本或認

證本）；

Vogais efectivas: Un Hoi Cheng, chefe de departamento; e

Tang Cho Kuan, técnica superior assessora principal.

Vogais suplentes: Cheong Man Fai, chefe de divisão; e

Chou Iok Lan, técnica principal.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 23 de 
Agosto de 2016.

A Directora dos Serviços, Leong Lai. 

(Custo desta publicação $ 45 462,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Julho de 2016, se 
encontra aberto o concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, para o preen-
chimento de um lugar de letrado de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de letrado (língua chinesa), em lugar do quadro, e um 
lugar de letrado de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de letrado 
(língua chinesa), em regime de contrato administrativo de pro-
vimento, da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude 
(DSEJ), e dos que vierem a verificar-se na mesma área:

1. Tipo, prazo e validade

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

O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte dias, 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

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

2. Requisitos de candidatura

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

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau;

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, vigente;

3) Estejam habilitados com licenciatura em língua chinesa 
ou licenciatura relativa à literatura chinesa, língua e literatura 
chinesa, comunicação ou jornalismo (com duração não inferior 
a 4 anos).

3. Documentos que a devem acompanhar

1) Cópia do documento de identificação válido (deve ser exi-
bido o original ou cópia devidamente autenticada);

2) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (deve ser exibido o original 
ou cópia devidamente autenticada);
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（三）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業補充培訓及工

作經驗，以及附同相關證明文件副本——須出示正本或認證本，

以作履歷分析之用）；

（四）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

（一）、（二）及（四）項所指文件，則免除提交，但須於報考時明

確聲明。

為分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求的

學歷，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他載有

各學年的所有科目的文件。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第250/2011號行政長官批示核准格式的專用

印件連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦公時間內以親

送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

檢視及修訂中文文章、新聞稿或中譯文稿，糾正錯別字及標

點符號，修飾文稿或譯稿的句子使其更容易理解，譯稿的修飾

必須忠於原文；撰寫中文文章、新聞稿或公務文書。

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階一等文案的薪俸點為第14/2009號法律附件一之表

八所載的430點，以及享有公職法律制度規定的福利及權利。

七、甄選方法

甄選是以最長為三個小時的筆試形式的知識考試、專業面

試及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——60%

（二）專業面試——30%

（三）履歷分析——10%

3) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
onde constem, detalhadamente as habilitações académicas, 
formação profissional complementar e experiência profissional, 
devendo a mesma ser acompanhada das cópias dos documen-
tos comprovativos do mencionado — devem ser exibidos os 
documentos originais ou cópias devidamente autenticadas para 
uso de análise curricular;

4) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública e a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 1), 
2) e 4), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respec-
tivos processos individuais, devendo ser declarado expressa-
mente tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas a apresentar pelos candidatos estão con-
formes, ou não, às requeridas neste concurso, pode ser exigido 
aos candidatos a apresentação do programa dos cursos perti-
nentes, ou demais documentos dos quais constem as disciplinas 
de cada ano lectivo, se necessário.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-
ção do requerimento, em impresso de modelo aprovado por 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, que deve ser 
entregue, pessoalmente, juntamente com os documentos aci-
ma indicados, até ao termo do prazo fixado e durante as horas 
normais de expediente, na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, 
Macau.

5. Conteúdo funcional

Revisão e alteração de textos e notas de imprensa em língua 
chinesa e de textos traduzidos para a língua chinesa, corri-
gindo os erros ortográficos e de pontuação e aperfeiçoando a 
construção frásica de textos escritos ou traduzidos, para uma 
melhor compreensão dos mesmos, sem alterar o sentido ori-
ginal das traduções; efectuar serviços de redacção de textos, 
notas de imprensa e documentos oficiais em língua chinesa. 

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias 

O letrado de 1.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 430 da 
tabela indiciária de vencimentos, constante no Mapa 8 do ane-
xo 1 da Lei n.º 14/2009, e usufrui dos direitos e regalias previs-
tos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Método de selecção

A selecção será feita mediante prova de conhecimentos, que 
revestirá a forma de prova escrita, com a duração máxima de 
três horas, entrevista profissional e análise curricular, pondera-
das da seguinte forma:

1) Prova de conhecimentos — 60%;

2) Entrevista profissional — 30%; 

3) Análise curricular — 10%.
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上述第七點（一）項的知識考試為淘汰制，最高分數為100

分，應考人所得分數低於50分者，即被淘汰。

知識考試是評估投考人擔任相關職務所須具備的一般或專

門知識水平。

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。

八、任用方式和次序

根據第23/2011號行政法規第二十九條第一款規定，通過普

通開考的投考人，按最後成績名單的名次順序任用，本開考屬以

兩種方式任用填補空缺職位的入職開考，則按以下次序任用：

a）以編制內職位方式填補職位；

b）以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

九、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

九.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——現行《澳門公共行政工作人員通則》； 

——第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核

原則； 

——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； 

——第8/2006號法律——公務人員公積金制度； 

——第14/2009號法律——公務人員職程制度； 

——經第1/2014號法律修改之第2/2011號法律——年資獎

金、房屋津貼及家庭津貼制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

O método referido na alínea 1) do ponto 7) tem carácter 
eliminatório, sendo a classificação máxima de 100 valores; con-
sideram-se excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50 valores.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos exigíveis para o exercício das fun-
ções a desempenhar.

A entrevista profissional visa determinar e avaliar os elemen-
tos de natureza profissional relacionados com a qualificação 
e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das 
exigências das funções a desempenhar.

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

8. Forma e ordem de provimento

Nos termos do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011, nos concursos comuns os candidatos 
aprovados são providos nos lugares segundo a ordenação da 
respectiva lista classificativa final e, ainda, para o preenchimento 
de lugares vagos com duas formas de provimento, no presente 
concurso de ingresso, com a seguinte ordem:

a) Lugares a preencher por provimento em lugar do quadro;

b) Lugares a preencher por provimento em contrato admi-
nistrativo de provimento, com um período experimental de 6 
meses.

9. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

9.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM), vigente;

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

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

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

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

— Lei n.º 2/2011, com as alterações dadas pela Lei n.º 1/2014 — 
Regime do prémio de antiguidade e dos subsídios de residência 
e de família;

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos.
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（四）澳門教育相關之法例：

——現行十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年

局組織架構；

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》； 

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度。

九.二. 一般文化知識；

九.三. 中國文學知識；

九.四. 運用中國語言、社會時事等方面的知識，並根據典試

委員會選定的題目和要求，修改及撰寫文章、公務文書及新聞

稿；

九.五. 閱讀及理解中文文章，辨析和修正句子、詞語。

投考人在知識考試時，可參閱上述法例，但不可使用電子設

備。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。

十、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

十一、適用法例

本開考程序由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規所

規範。

十二、注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。 

十三、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：處長 吳偉雄

正選委員：顧問高級技術員 嚴娜

  首席顧問高級技術員 鄧楚君

候補委員：中學教育一級教師 張媛芬

  中學教育一級教師 梁淑英

二零一六年八月二十三日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $8,152.00）

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Decreto-Lei n.º 81/92/M, de 21 de Dezembro, vigente —
Estrutura Orgânica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude;

— Estatuto do Pessoal Docente da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, 
de 1 de Novembro;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior;

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 
auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior.

9.2 Conhecimentos de cultura geral;

9.3 Conhecimentos de literatura chinesa;

9.4 Utilização de conhecimentos da língua chinesa e da ac-
tualidade para rever e elaborar textos, documentos oficiais e 
notas de imprensa segundo os temas escolhidos e as exigências 
do júri;

9.5 Leitura e interpretação de textos em chinês e análise, de-
finição e correcção de palavras e frases.

Os candidatos podem utilizar, como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais, acima 
mencionados, não sendo permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. O local, a data e a hora, da reali-
zação da prova de conhecimentos, constarão do aviso referente 
à lista definitiva dos candidatos admitidos.

10. Local de afixação das listas provisória, definitiva e classi-
ficativa

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Ave-
nida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

11. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes na Lei 
n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

12. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento, de todos os dados da candi-
datura, é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

13. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Ng Vai Hong, chefe de divisão.

Vogais efectivas: Yan Na, técnica superior assessora; e

Tang Cho Kuan, técnica superior assessora principal.

Vogais suplentes: Zhang Yuanfen, docente do ensino secun-
dário de nível 1; e

Leong Sok Ieng, docente do ensino secundário de nível 1.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 23 de 
Agosto de 2016.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 8 152,00)
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INSTITUTO CULTURAL

Lista

2015-IC-T-PV-2

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área 
de produção de vídeo, da carreira de técnico, em regime de 
contrato administrativo de provimento do Instituto Cultural, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 25 de Novembro 
de 2015:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome Classificação
 final

1.º Ho Ka Cheng ......................................................77,40

2.º Leung Kim Sing ..................................................77,10

3.º Wong Weng Hou ................................................75,13

4.º Wong Hoi I ..........................................................69,93

5.º Wong Kuong Io ...................................................69,00

6.º Cheong A Cheong ..............................................66,10

7.º Lei Pui Weng.......................................................64,40

8.º Lam Su Kei ..........................................................63,73

9.º Ng Sut Nga ...........................................................62,83

10.º Chu Ieong Po ......................................................62,73

11.º Leong Kai Hong .................................................61,80

12.º Wong Keng Tang ................................................61,67

13.º Leong Wai Chon.................................................61,40

14.º Song Kin Man .....................................................61,33

15.º Ieong Kit Hong ...................................................61,23

16.º Choi Ka Hei ........................................................60,80

17.º Wong Kei Pio ......................................................60,23

18.º Lei Hoi Lam ........................................................59,80

19.º Ho Wai Lok .........................................................58,80

20.º Lam Si Cheng......................................................58,23

21.º Chu Wai San ........................................................58,00

22.º Fong Oi Wa .........................................................57,70

23.º Ao Un San ...........................................................55,87

24.º Chan Chi Weng ..................................................55,60

25.º Lei Chi Chon.......................................................55,50

26.º Li Jung Tzu ..........................................................53,50

27.º Fong Cho Hang...................................................53,30

28.º Chau da Luz, Celeste .........................................53,20

29.º Sam Kin Hang ....................................................53,10

文 化 局

名 單

2015-IC-T-PV-2

為填補文化局行政任用合同技術員職程第一職階二等技

術員（視訊製作範疇）兩缺，經於二零一五年十一月二十五日第

四十七期《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之開考通告。現公佈最後成績名單如下：

合格投考人：

名次 姓名 最後成績

1.º 何家政 .....................................................................77.40

2.º 梁劍星 .....................................................................77.10

3.º 黃詠豪 .....................................................................75.13

4.º 黃鎧而 .....................................................................69.93

5.º 黃光耀 .....................................................................69.00

6.º 張亞翔 .....................................................................66.10

7.º 李沛榮 .....................................................................64.40

8.º 林樹基 .....................................................................63.73

9.º 吳雪雅 .....................................................................62.83

10.º 禇陽坡 .....................................................................62.73

11.º 梁啓洪 .....................................................................61.80

12.º 黃敬騰 .....................................................................61.67

13.º 梁瑋俊 .....................................................................61.40

14.º 宋健文 .....................................................................61.33

15.º 楊杰雄 .....................................................................61.23

16.º 徐家希 .....................................................................60.80

17.º 黃其鏢 .....................................................................60.23

18.º 李凱琳 .....................................................................59.80

19.º 何煒樂 .....................................................................58.80

20.º 林思清 .....................................................................58.23

21.º 朱慧珊 .....................................................................58.00

22.º 方愛華 .....................................................................57.70

23.º 歐婉姍 .....................................................................55.87

24.º 陳芷頴 .....................................................................55.60

25.º 李子俊 .....................................................................55.50

26.º 李溶姿 .....................................................................53.50

27.º 馮楚幸 .....................................................................53.30

28.º 李晞晴 .....................................................................53.20

29.º 岑健恆 .....................................................................53.10
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名次 姓名 最後成績

30.º 蘇凌奕 .....................................................................51.10

31.º 賈娜 .........................................................................50.40 

32.º 鄺海燕 .....................................................................50.07 

備註：

1）根據第23/2011號行政法規第二十三條第九款的規定：

a）因缺席知識考試被除名的投考人：27名；

b）因缺席專業面試被除名的投考人：2名。

2）根據第23/2011號行政法規第二十五條第三款的規定：

a）因知識考試得分低於50分被淘汰的投考人：14名。

根據第23/2011號行政法規第二十八條第一款及第二款的規

定，投考人可自本名單在《澳門特別行政區公報》公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經社會文化司司長二零一六年八月十八日的批示認可）

二零一六年八月八日於文化局

典試委員會：

主席：文化傳播處處長 林俊強

正選委員：首席高級技術員（澳門演藝學院戲劇學校校

  長） 陳栢添

  一等技術員 何濠暉

（是項刊登費用為 $3,608.00）

公 告

文化局為填補行政任用合同高級技術員職程第一職階顧問

高級技術員一缺，經於二零一六年八月三日第三十一期《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晉級

開考的公告。現根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定公佈，投考人臨時名

單已張貼於澳門塔石廣場文化局大樓文化局總部，以及上載於

文化局及行政公職局網頁，以供查閱。

Ordem  Nome Classificação
 final

30.º Sou Leng Iek .......................................................51,10

31.º Jia Na....................................................................50,40 

32.º Kuong Hoi In ......................................................50,07 

Notas:

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

a) Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 27 
candidatos;

b) Excluídos por terem faltado à entrevista profissional: 2 
candidatos.

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

a) Excluídos por terem obtido na prova de conhecimentos 
classificação inferior a 50 valores: 14 candidatos.

Nos termos dos n.os 1 e 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 no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 18 de Agosto de 2016).

Instituto Cultural, aos 8 de Agosto de 2016.

O Júri: 

Presidente: Lam Chon Keong, chefe da Divisão de Comuni-
cação Cultural.

Vogais efectivos: Chan Pak Tim, técnico superior principal, 
director da Escola de Teatro do Conservatório de Macau; e

Ho Hou Fai, técnico de 1.ª classe.

(Custo desta publicação $ 3 608,00)

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, se-
lecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, para efeitos de con-
sulta, na sede do Instituto Cultural, sita na Praça do Tap Siac, 
Edifício do Instituto Cultural, Macau, bem como publicada 
na página electrónica do Instituto Cultural e da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso de acesso, documental, condicio-
nado, para o preenchimento de um lugar de técnico superior 
assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico superior do pessoal 
contratado por contrato administrativo de provimento do Ins-
tituto Cultural, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016.
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根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，有關名單被

視為確定名單。

二零一六年八月二十四日於文化局

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $1,087.00）

旅 遊 局

名 單

為填補旅遊局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，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六月十五日第二十四期《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

鄭立君 ............................................................................. 81.28

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。

（經二零一六年八月十七日社會文化司司長的批示確認）

二零一六年八月五日於旅遊局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 蘇啟文

正選委員：顧問高級技術員 黃屹

  首席技術員（懲教管理局） 歐陽家寧

（是項刊登費用為 $1,361.00）

公 告

為填補旅遊局人員編制內公關督導員職程第一職階首席公

關督導員三缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的

規定，以審查文件方式進行限制性晉級開考，開考通告張貼在澳

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4 
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.

Instituto Cultural, aos 24 de Agosto de 2016.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, provido em regime de contrato adminis-
trativo de provimento da Direcção dos Serviços de Turismo, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 15 de Ju-
nho de 2016:

Candidato aprovado: valores

Cheang Lap Kuan ...............................................................81,28

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 candi-
dato 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 do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de Agosto de 2016).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 5 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: So Kai Man, técnico superior assessor.

Vogais efectivas: Wong Ngat, técnica superior assessora; e

Ao Ieong Ka Neng, técnica principal da Direcção dos Servi-
ços Correccionais.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Anúncio

 Torna-se público que se encontra afixado, no quadro de in-
formação 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 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 de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores da DST, 
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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

緊接的首個工作日起計十天內作出。 

二零一六年八月二十三日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $1,155.00）

社 會 工 作 局

名 單

社會工作局為填補行政任用合同高級技術員職程新聞範疇

第一職階顧問高級技術員一缺，經於二零一六年七月十三日第

二十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件和限制

性的方式進行普通晉級開考的公告。現公佈應考人最後成績如

下：

合格應考人：  分

繆嘉麗 ............................................................................ 81.72

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。

（經社會文化司司長於二零一六年八月十八日的批示認可）

二零一六年八月十六日於社會工作局

典試委員會：

主席：首席顧問高級技術員 辛志元

正選委員：顧問高級技術員 趙文偉

  顧問高級技術員（行政公職局指定） Romina Wong

（是項刊登費用為 $1,263.00）

社會工作局為填補行政任用合同高級技術員職程心理範疇

第一職階首席顧問高級技術員一缺，經於二零一六年七月十三日

第二十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件和限

nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos), para o preenchimento de três lugares de assistente de 
relações públicas principal, 1.º escalão, da carreira de assisten-
te de relações públicas 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 anún-
cio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau. 

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 23 de Agosto de 2016. 

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor, 1.º escalão, área de jornalismo, da 
carreira de técnico superior do pessoal contratado por contra-
to administrativo de provimento do Instituto de Acção Social, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 13 de 
Julho de 2016:

Candidato aprovado:  valores

Mio Ka Lai ........................................................................  81,72

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 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 18 de Agosto de 2016).

Instituto de Acção Social, aos 16 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: San Chi Iun, técnico superior assessor principal.

Vogais efectivos: Chiu Man Vai, técnico superior assessor; e

Romina Wong, técnica superior assessora (pelos SAFP).

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, área de 
psicologia, da carreira de técnico superior do pessoal contratado 
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制性的方式進行普通晉級開考的公告。現公佈應考人最後成績

如下：

合格應考人： 分

鄧麗冰 ............................................................................. 87.75

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。

（經社會文化司司長於二零一六年八月二十二日的批示認可）

二零一六年八月十六日於社會工作局

典試委員會：

主席：首席顧問高級技術員 辛志元

正選委員：首席顧問高級技術員 譚珮欣

  首席顧問高級技術員　陳覺生（行政公職局指

  定）

（是項刊登費用為 $1,224.00）

社會工作局為填補行政任用合同技術員職程社會工作範疇

第一職階首席技術員一缺，經於二零一六年七月十三日第二十八

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件和限制性的方

式進行普通晉級開考的公告。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

馬麗桂 ............................................................................. 85.22

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。

（經社會文化司司長於二零一六年八月二十二日的批示認可）

二零一六年八月十七日於社會工作局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 趙文偉

正選委員：一等高級技術員（職務主管）　譚志廣

  顧問高級技術員　陳穎深（行政公職局指定）

（是項刊登費用為 $1,194.00）

por contrato administrativo de provimento do Instituto de Acção 
Social, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 13 
de Julho de 2016:

Candidato aprovado: valores

Tang Lai Peng ......................................................................87,75

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 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 22 de Agosto de 2016).

Instituto de Acção Social, aos 16 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: San Chi Iun, técnico superior assessor principal.

Vogais efectivos: Tam Pui Ian, técnica superior assessora 
principal; e

Chan Kok Sang, técnico superior assessor principal (pelos 
SAFP).

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
técnico principal, 1.º escalão, área de serviço social, da carreira 
de técnico do pessoal contratado por contrato administrativo 
de provimento do Instituto de Acção Social, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 28, II Série, de 13 de Julho de 2016:

Candidato aprovado: valores

Ma Lai Kuai .........................................................................85,22

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 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 os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de Agosto de 2016).

Instituto de Acção Social, aos 17 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Chiu Man Vai, técnico superior assessor.

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

Chan Wing Sum, técnico superior assessor (pelos SAFP).

(Custo desta publicação $ 1 194,00)
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通 告

第29/IAS/2016號批示

根據第15/2009號法律第十條、第26/2009號行政法規第

二十二條和第二十三條、第28/2015號行政法規第六條第二款、第

6/2007號行政法規第十五條第一款的規定、第9/2011號法律第二

條第一款以及第12/2005號行政法規第二條的規定，作出本批示：

一、授權予家庭服務處處長石寶玲或其合法代任人，就涉及

個案服務事宜，簽署利害關係人通知書。

二、授權予社會援助處處長方美美或其合法代任人，作出下

列行為：

（一）對援助金的申請及重新評估作出決定，但以發放或調

整金額不超過三人家團的最低維生指數為限；

（二）不接納未具備法定發放條件的援助金申請；

（三）就敬老金、殘疾津貼及臨時性殘疾補助津貼事宜，簽

署利害關係人通知書。

三、對行使現授予的權限而作出的行為，得提起必要訴願。

四、本批示追溯自二零一六年七月一日起生效。

五、廢止公佈於二零一六年二月三日《澳門特別行政區公

報》第五期第二組的二零一六年一月二十八日第4/IAS/2016號批

示第二款及第三款授予余永達及石寶玲的權限。

二零一六年八月二十三日於社會工作局

局長 黃艷梅

（是項刊登費用為 $1,732.00）

澳 門 大 學

通 告

根據《行政程序法典》第四十一條第二款的規定及刊登於二

零一五年一月七日第一期《澳門特別行政區公報》第二組之澳門

大學通告內澳門大學校長核准授權的第五款，以及《行政程序法

Aviso

Despacho n.º 29/IAS/2016

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, dos artigos 22.º 
e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, n.º 2 do ar-
tigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 28/2015, do n.º 1 do 
artigo 15.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2007, do n.º 1 
do artigo 2.º da Lei n.º 9/2011 e do artigo 2.º do Regulamento 
Administrativo n.º 12/2005, determino:

1. São delegadas na chefe da Divisão de Serviços Familiares, 
Seak Pou Leng, ou em quem legalmente a substitua, as com-
petências para, no âmbito dos assuntos relacionados com os 
serviços de tratamento de casos, assinar notificações dirigidas 
aos respectivos interessados.

2. São delegadas na chefe da Divisão de Assistência Social, 
Fong Mei Mei, ou em quem legalmente a substitua, as compe-
tências para a prática dos seguintes actos:

1) Decidir sobre os pedidos de atribuição de subsídios e a 
respectiva reavaliação, considerando que o valor de subsídios 
a atribuir ou do ajuste não deve ultrapassar o valor do risco so-
cial determinado para um agregado familiar composto por três 
membros;

2) Indeferir pedidos de atribuição de subsídios, por não se 
verificarem os requisitos legais para a sua atribuição;

3) Assinar notificações dirigidas aos interessados sobre o 
subsídio para idosos, o subsídio de invalidez e o subsídio provi-
sório de invalidez.

3. Dos actos praticados, ao abrigo desta delegação de compe-
tências, cabe recurso hierárquico necessário.

4. O presente despacho retroage os seus efeitos ao dia 1 de 
Julho de 2016.

5. É revogado as competências delegadas em Iu Veng Tat e 
em Seak Pou Leng, nos n.os 2 e 3 do Despacho n.º 4/IAS/2016, 
de 28 de Janeiro de 2016, publicado no Boletim Oficial da 
RAEM n.º 5, II Série, de 3 de Fevereiro de 2016.

Instituto de Acção Social, aos 23 de Agosto de 2016.

A Presidente do Instituto, Vong Yim Mui.

(Custo desta publicação $ 1 732,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Avisos

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 41.º do Código 
do Procedimento Administrativo e no n.º 5 da delegação de 
poderes aprovada pelo reitor da Universidade de Macau, pu-
blicada no aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial 
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典》第三十七條及二月二十八日第15/94/M號法令第二十五條第

一款a）項的規定，澳門大學校長作出本決定：

一、由於獲授權者須作出迴避，收回刊登於二零一五年一月

七日第一期《澳門特別行政區公報》第二組之澳門大學通告內授

予副校長Rui Paulo da Silva Martins主持科技學院李家明（學

生編號：YB274369）博士論文答辯典試委員會的權力。

二、將主持李家明（學生編號：Y B274369）博士論文答辯典

試委員會的權力授予副校長程海東或其代任人。

根據《行政程序法典》第四十一條第二款的規定及刊登於二

零一五年一月七日第一期《澳門特別行政區公報》第二組之澳門

大學通告內澳門大學校長核准授權的第五款，以及《行政程序法

典》第三十七條及二月二十八日第15/94/M號法令第二十五條第

一款a）項的規定，澳門大學校長作出本決定：

一、由於獲授權者須作出迴避，收回刊登於二零一五年一月

七日第一期《澳門特別行政區公報》第二組之澳門大學通告內授

予副校長Rui Paulo da Silva Martins主持科技學院陳天藍（學

生編號：YB374223）博士論文答辯典試委員會的權力。

二、將主持陳天藍（學生編號：Y B374223）博士論文答辯典

試委員會的權力授予副校長程海東或其代任人。

二零一六年八月二十二日於澳門大學

校長 趙偉

（是項刊登費用為 $2,006.00）

澳門大學校園發展代總監根據《行政程序法典》第三十八條

及刊登於二零一六年六月十五日第二十四期第二組《澳門特別行

政區公報》之澳門大學通告內澳門大學校長核准之授權的第三

款作出本決定：

一、轉授予工程規劃及執行處代處長梁志平或其代任人作出

下列行為的職權：

（一）根據法律規定，核准其管轄單位員工享受年假及接受

合理缺勤之解釋；

da Região Administrativa Especial de Macau n.º 1, II Série, de 
7 de Janeiro de 2015, e de acordo com o disposto no artigo 37.º 
do Código do Procedimento Administrativo e na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 15/94/M, de 28 de Feve-
reiro, o reitor da Universidade de Macau decidiu:

1. Avocar, por razões de impedimento do delegado, o po-
der para presidir ao júri da prova de doutoramento de Lei Ka 
Meng, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, com o número 
de estudante YB274369, delegado no vice-reitor Rui Paulo da 
Silva Martins, conforme o aviso da Universidade de Macau pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 1, II Série, de 7 de Janeiro de 2015.

2. Delegar no vice-reitor, Haydn Hai-dung Chen, ou no seu 
substituto, o poder para presidir ao júri da prova de doutora-
mento de Lei Ka Meng, com o número de estudante YB274369.

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 41.º do Código 
do Procedimento Administrativo e no n.º 5 da delegação de 
poderes aprovada pelo reitor da Universidade de Macau, pu-
blicada no aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 1, II Série, de 
7 de Janeiro de 2015, e de acordo com o disposto no artigo 37.º 
do Código do Procedimento Administrativo e na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 15/94/M, de 28 de Feve-
reiro, o reitor da Universidade de Macau decidiu:

1. Avocar, por razões de impedimento do delegado, o poder 
para presidir ao júri da prova de doutoramento de Chen Tian-
lan, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, com o número de 
estudante YB374223, delegado no vice-reitor Rui Paulo da 
Silva Martins, conforme o aviso da Universidade de Macau pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 1, II Série, de 7 de Janeiro de 2015.

2. Delegar no vice-reitor, Haydn Hai-dung Chen, ou no 
seu substituto, o poder para presidir ao júri da prova de dou-
toramento de Chen Tianlan, com o número de estudante 
YB374223.

Universidade de Macau, aos 22 de Agosto de 2016.

O Reitor, Zhao Wei.

(Custo desta publicação $ 2 006,00)

O director, substituto, do Gabinete de Desenvolvimento do 
Complexo Universitário da Universidade de Macau, nos ter-
mos do artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo 
e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo reitor da 
Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da Univer-
sidade de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 24, II Série, de 15 de Junho de 2016, de-
cidiu o seguinte:

1. Subdelegar no chefe, substituto, da Secção para o Planea-
mento e Execução das Obras, Leong Chi Peng, ou no seu subs-
tituto, 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; 
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（二）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作；

（三）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；

（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。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

三、由二零一六年八月十九日起至本通告在《澳門特別行政

區公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範圍

內所作之行為均被追認。

四、本決定自公佈日起生效。

澳門大學校園發展代總監根據《行政程序法典》第三十八條

及刊登於二零一六年七月十三日第二十八期第二組《澳門特別行

政區公報》之澳門大學通告內澳門大學財務管理委員會核准之

授權的第三款作出本決定：

一、轉授予工程規劃及執行處代處長梁志平或其代任人作出

下列行為的職權：

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單

位的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；

（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

工程、財貨及勞務，其上限則為上項所指金額的一半；

（三）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作的開

支。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

三、由二零一六年八月十九日起至本通告在《澳門特別行政

區公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範圍

內所作之行為均被追認。

四、本決定自公佈日起生效。

二零一六年八月二十三日於澳門大學

校園發展代總監 黎明佳

（是項刊登費用為 $2,825.00）

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

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

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

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

3. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 19 de Agosto de 2016 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

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

O director, substituto, do Gabinete de Desenvolvimento do 
Complexo Universitário da Universidade de Macau, nos ter-
mos do artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo 
e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela Comissão de 
Gestão Financeira da Universidade de Macau, que foi publica-
da no aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 
13 de Julho de 2016, decidiu o seguinte:

1. Subdelegar no chefe, substituto, da Secção para o Planea-
mento e Execução das Obras, Leong Chi Peng, ou no seu subs-
tituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:

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

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

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

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

3. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 19 de Agosto de 2016 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

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

Universidade de Macau, aos 23 de Agosto de 2016. 

O Director, substituto, do Gabinete de Desenvolvimento do 
Complexo Universitário, Lai Meng Kai.

(Custo desta publicação $ 2 825,00)
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文 化 產 業 基 金

名 單

為填補文化產業基金以行政任用合同任用的高級技術員職

程第一職階一等高級技術員一缺，以審查文件方式進行限制性

晉級普通開考，有關開考公告已於二零一六年七月六日第二十七

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登。現公佈投考人最後成績

如下：

合格投考人： 分

黃耀基 ............................................................................. 80.67

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。

（經二零一六年八月二十二日社會文化司司長的批示確認）

二零一六年八月十六日於文化產業基金

典試委員會：

主席：文化產業基金主任 區建華

正選委員：文化產業基金顧問高級技術員 李德芬

候補委員：勞工事務局一等高級技術員 陳妙瑜

（是項刊登費用為 $1,429.00）

土 地 工 務 運 輸 局

公 告

根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十六條第二款的規定，茲公佈經二零一六年八月十日

第三十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，有關本

局以審查文件及限制性方式，為填補土地工務運輸局以行政任用

合同任用的第一職階特級技術輔導員四缺的晉級開考，准考人

FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

Lista

Classificativa final do candidato admitido ao concurso co-
mum, de acesso, documental e condicionado, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, provido em regime de contrato 
administrativo de provimento do Fundo das Indústrias Cultu-
rais, cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, 
de 6 de Julho de 2016:

Candidato aprovado: valores

Wong Io Kei ........................................................................ 80,67

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 candi-
dato 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 publicacão.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de Agosto de 2016).

Fundo das Indústrias Culturais, aos 16 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Ao Kin Va, coordenador do Fundo das Indús-
trias Culturais.

Vogal efectiva: Li Tak Fan, técnica superior assessora do 
Fundo das Indústrias Culturais.

Vogal suplente: Chan Mio U, técnica superior de 1.ª classe da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º andar 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, e publicada nos websites 
da DSSOPT e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, a lista provisória dos candidatos ao concurso  
de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
quatro vagas de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, pro-
vidos em regime de contrato administrativo de provimento da 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 10 de 
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臨時名單正張貼於馬交石炮台馬路33號本局十三樓行政暨財政

廳，以及上載於本局及行政公職局網頁，以供查閱。

按照上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視為

確定名單。

根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十六條第二款的規定，茲公佈經二零一六年八月十日

第三十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，有關本

局以審查文件及限制性方式，為填補土地工務運輸局以行政任用

合同任用的第一職階首席行政技術助理員五缺的晉級開考，准

考人臨時名單正張貼於馬交石炮台馬路33號本局十三樓行政暨

財政廳，以及上載於本局及行政公職局網頁，以供查閱。

按照上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年八月二十四日於土地工務運輸局

局長 李燦烽

根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十六條第二款的規定，茲公佈經二零一六年八月十日

第三十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，有關以

審查文件及限制性方式進行晉級開考，以填補土地工務運輸局

人員編制內高級技術員職程第一職階首席顧問高級技術員一

缺，准考人臨時名單正張貼於馬交石炮台馬路33號本局十三樓行

政暨財政廳，以及上載於本局及行政公職局網頁，以供查閱。

按照上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視為

確定名單。

根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十六條第二款的規定，茲公佈經二零一六年八月十日

第三十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，有關本

Agosto de 2016, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos).

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 4 do artigo  26.º da supracitada legislação.

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º andar 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, e publicada nos websites 
da DSSOPT e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, a lista provisória dos candidatos ao concurso  
de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento 
de cinco vagas de assistente técnico administrativo principal, 
1.º escalão, providos em regime de contrato administrativo de 
provimento da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públi-
cas e Transportes, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 32, 
II Série, de 10 de Agosto de 2016, nos termos do disposto no 
n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 4 do artigo  26.º da supracitada legislação.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 24 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Li Canfeng.

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º andar 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, e publicada nos websites 
da DSSOPT e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, a lista provisória do candidato ao concurso de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior do quadro de pessoal da Direcção 
dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 10 de Agosto de 
2016, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 26.º do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos).

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 4 do artigo  26.º da supracitada legislação.

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º andar 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, e publicada nos websites 
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局以審查文件及限制性方式，為填補土地工務運輸局以行政任用

合同任用的第一職階首席技術輔導員八缺的晉級開考，准考人

臨時名單正張貼於馬交石炮台馬路33號本局十三樓行政暨財政

廳，以及上載於本局及行政公職局網頁，以供查閱。

按照上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視為

確定名單。

根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十六條第二款的規定，茲公佈經二零一六年八月十日

第三十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，有關以

審查文件及限制性方式進行晉級開考，以填補土地工務運輸局

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

理員一缺，准考人臨時名單正張貼於馬交石炮台馬路33號本局

十三樓行政暨財政廳，以及上載於本局及行政公職局網頁，以供

查閱。

按照上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年八月二十五日於土地工務運輸局

局長 李燦烽

根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十六條第二款的規定，茲公佈經二零一六年八月十日

第三十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，有關本

局以審查文件及限制性方式，為填補土地工務運輸局以行政任用

合同任用的第一職階一等高級技術員一缺的晉級開考，准考人

臨時名單正張貼於馬交石炮台馬路33號本局十三樓行政暨財政

廳，以及上載於本局及行政公職局網頁，以供查閱。

按照上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視為

確定名單。

da DSSOPT e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, a lista provisória dos candidatos ao concurso 
de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento 
de oito vagas de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, provi-
dos em regime de contrato administrativo de provimento da 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 10 de 
Agosto de 2016, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos).

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 4 do artigo 26.º da supracitada legislação.

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º andar 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, e publicada nos websites 
da DSSOPT e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, a lista provisória do candidato ao concurso  
de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento 
de um lugar de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico admi-
nistrativo do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de 
Solos, Obras Públicas e Transportes, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 32, II Série, de 10 de Agosto de 2016, nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 4 do artigo  26.º da supracitada legislação.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 25 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Li Canfeng.

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º andar 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, e publicada nos websites 
da DSSOPT e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, a lista provisória do candidato ao concurso 
de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento 
de uma vaga de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, pro-
vido em regime de contrato administrativo de provimento da 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 10 de 
Agosto de 2016, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos).

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 4 do artigo  26.º da supracitada legislação.
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根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十六條第二款的規定，茲公佈經二零一六年八月十日

第三十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，有關以

審查文件及限制性方式進行晉級開考，以填補土地工務運輸局

人員編制內技術員職程第一職階首席特級技術員一缺，准考人

臨時名單正張貼於馬交石炮台馬路33號本局十三樓行政暨財政

廳，以及上載於本局及行政公職局網頁，以供查閱。

按照上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視為

確定名單。

根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十六條第二款的規定，茲公佈經二零一六年八月十日

第三十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，有關本

局以審查文件及限制性方式，為填補土地工務運輸局以行政任用

合同任用的第一職階一等技術員一缺的晉級開考，准考人臨時

名單正張貼於馬交石炮台馬路33號本局十三樓行政暨財政廳，

以及上載於本局及行政公職局網頁，以供查閱。

按照上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年八月二十六日於土地工務運輸局

局長 李燦烽

（是項刊登費用為 $6,561.00）

“氹仔嘉樂庇總督馬路行人路優化工程”

公開招標競投

1. 招標實體：土地工務運輸局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：氹仔嘉樂庇總督馬路。

4. 承攬工程目的：優化行人路環境。

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º andar 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, e publicada nos websites 
da DSSOPT e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, a lista provisória do candidato ao concurso de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
um lugar de técnico especialista principal, 1.º escalão, da car-
reira de técnico do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços 
de Solos, Obras Públicas e Transportes, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 32, II Série, de 10 de Agosto de 2016, nos termos 
do disposto no n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 4 do artigo  26.º da supracitada legislação.

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º andar 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, e publicada nos websites 
da DSSOPT e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, a lista provisória do candidato ao concurso  
de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento 
de uma vaga de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, provido em 
regime de contrato administrativo de provimento da Direcção 
dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 10 de Agosto de 
2016, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 26.º do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos).

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 4 do artigo  26.º da supracitada legislação.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 26 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Li Canfeng.

(Custo desta publicação $ 6 561,00)

Concurso público para 

«Obra de melhoramento dos passeios na Estrada

Governador Nobre de Carvalho»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Direcção dos Servi-
ços de Solos, Obras Públicas e Transportes.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Estrada Governador Nobre de 
Carvalho, Taipa.

4. Objecto da empreitada: melhorar o ambiente dos pas-
seios/requalificação dos passeios.
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5. 最長施工期：400工作天（四百工作天）（為計算本承攬

工程施工期之效力，僅星期日及按照第60/2000號行政命令訂

定的公眾假日不視為工作天）。

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標結

束之日起計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$440,000.00（澳門幣肆拾肆萬元整），以現

金存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，

須從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確

定擔保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在公開開標日期前已遞交註冊申請或續期的實體，而後者的接

納將視乎其註冊申請或續期的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路三十三號地下，土地工務運輸局接待

暨一般文書處理科。

截止日期及時間：二零一六年九月二十一日（星期三）中午

十二時正。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則交標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同

時間。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十七樓

會議室。

日期及時間：二零一六年九月二十二日（星期四）上午九時

三十分。

倘截標日期根據上述第12點被順延、又或上述公開開標時

間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦公，則公開開標日

期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提

交之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出

席公開開標。

5. Prazo máximo de execução: 400 (quatrocentos) dias de 
trabalho (para efeitos da contagem do prazo de execução das 
obras da presente empreitada, somente os domingos e os feria-
dos estipulados na Ordem Executiva n.º 60/2000 não são consi-
derados como dias de trabalho).

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

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

8. Caução provisória: $ 440 000,00 (quatrocentas e quarenta 
mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

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

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidas as entidades 
inscritas na DSSOPT para execução de obras, bem como as 
que à data do concurso tenham requerido a inscrição ou a sua 
renovação. Neste último caso a admissão é condicionada ao 
deferimento do pedido de inscrição ou renovação.

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

Local: Secção de Atendimento e Expediente Geral da DSSOPT, 
sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, Macau;

Dia e hora limite: dia 21 de Setembro de 2016, quarta-feira, 
até às 12,00 horas.

Em caso de encerramento desta Direcção de Serviços na 
hora limite para a entrega das propostas por motivos de tufão 
ou de força maior, a data e a hora limites estabelecidas para a 
entrega de propostas serão adiadas para a mesma hora do pri-
meiro dia útil seguinte.

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

Local: sala de reunião da DSSOPT, sita na Estrada de D. 
Maria II, n.º 33, 17.º andar, Macau;

Dia e hora: dia 22 de Setembro de 2016, quinta-feira, pelas 
9,30 horas.

Em caso de adiamento da data limite para a entrega de 
propostas, de acordo com o n.º 12, ou em caso de encer ramento 
desta Direcção de Serviços na hora estabelecida para o acto 
público do concurso por motivos de tufão ou de força maior, 
a data e a hora estabelecidas para o acto público do concurso 
serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público do concurso para os efeitos previstos 
no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M e para esclarecer as 
eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados no 
concurso.
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14. 編製標書使用之語言：標書文件須以澳門特別行政區之

任一正式語文編製，若標書文件使用其他語言編製時，則應附

具經認證之譯本，為了一切之效力，應以該譯本為準（產品的樣

本說明除外）。

15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十六樓基

礎建設廳。

時間：辦公時間內（由九時至十二時四十五分及十四時三十

分至十七時）。

於本局會計科可取得公開招標案卷副本，每份價格：

$920.00（澳門幣玖佰貳拾元整）。

16. 評標標準及其所佔之比重：

——工程造價45%；

——施工期15%；

——工作計劃10%；

——施工經驗及質量18%；

——廉潔誠信12%。

17. 附加的說明文件：由二零一六年九月八日至截標日止，

投標者可前往馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十六

樓基礎建設廳，以了解有否附加之說明文件。

二零一六年八月二十六日於土地工務運輸局

局長 李燦烽

（是項刊登費用為 $4,392.00）

海 事 及 水 務 局

公 告

第007/DSAMA/2016號公開招標

1. 招標實體：海事及水務局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 標的：購買三艘小型快艇。

14. Línguas a utilizar na redacção da proposta:

Os documentos que instruem a proposta (com excepção dos 
catálogos de produtos) devem estar redigidos numa das línguas 
oficiais da RAEM, quando noutra língua, devem ser acompa-
nhados de tradução legal, a qual prevalece para todos e quais-
quer efeitos.

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

Local: Departamento de Infra-estruturas da DSSOPT, sito 
na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 16.º andar, Macau;

Hora: horário de expediente (das 9,00 às 12,45 horas e das 
14,30 às 17,00 horas).

Na Secção de Contabilidade da DSSOPT poderão ser solici-
tadas cópias do processo do concurso mediante o pagamento 
de $ 920,00 (novecentas e vinte patacas).

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

— Preço da obra: 45%;

— Prazo de execução: 15%;

— Plano de trabalhos: 10%;

— Experiência e qualidade em obras: 18%; e

— Integridade e honestidade: 12%.

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer no Departamento de 
Infra-estruturas da DSSOPT, sito na Estrada de D. Maria II, 
n.º 33, 16.º andar, em Macau, a partir de 8 de Setembro de 2016, 
inclusive, até à data limite para a entrega das propostas, para 
tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos adicio-
nais.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 26 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Li Canfeng.

(Custo desta publicação $ 4 392,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

Concurso Público n.º 007/DSAMA/2016

1. Entidade que põe o serviço a concurso: Direcção dos Serviços 
de Assuntos Marítimos e de Água (doravante designada por 
DSAMA).

2. Modalidade do procedimento: concurso público.

3. Objecto: aquisição de três lanchas rápidas.
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4. 執行期限：最長不得超過二百一十日。

5. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由開標之日起

計，可按招標方案規定延期。

6. 臨時擔保：$170,000.00（澳門幣壹拾柒萬元整），以現金

存款或以銀行擔保之方式提供。

7. 確定擔保：判給總額的百分之四（4%），以現金存款或以

銀行擔保之方式提供。

8. 底價：不設底價。

9. 參加條件：投標人須為主行政管理機關設於澳門的公司，

或為澳門居民之自然人商業企業主。投標人在商業登記中的業

務範圍包括船舶生產，船舶買賣代理或出入口貿易。不接納投標

人以合作經營合同形式參與本次招標。

10. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門特別行政區萬里長城海事及水務局行政及財政

廳之行政輔助科。

截標日期及時間：二零一六年十月五日中午十二時正。

倘上述截標時間海事及水務局不向公眾開放，則原定的截

標日期及時間順延至緊接之首個工作日及相同之時間。

11. 開標地點、日期及時間：

地點：澳門特別行政區萬里長城海事及水務局禮賓室。

日期及時間：二零一六年十月六日上午十時正。

投標人應委派代表出席開標會議，以便知悉開標會議的具

體情況，並在需要時及時提出聲明異議。

倘截標日期根據上述10點被順延，又或上述開標時間海事

及水務局不向公眾開放，則開標日期及時間順延至緊接之首個工

作日及相同之時間。

12. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：澳門特別行政區萬里長城海事及水務局行政及財政

廳之會計科。

4. Prazo de execução: num prazo não superior a 210 dias.

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

6. Caução provisória: $ 170 000,00 (cento e setenta mil patacas), 
a prestar mediante depósito em dinheiro ou garantia bancária. 

7. Caução definitiva: 4% (quatro por cento) do valor total da 
adjudicação, a prestar mediante depósito em dinheiro ou 
garantia bancária.

8. Valor base do concurso: não há.

9. Condições de admissão: os concorrentes devem ser socie-
dades cuja administração principal esteja sediada em Macau, 
ou empresários comerciais, pessoas singulares, residentes de 
Macau. O âmbito de actividade constante do registo de con-
tribuinte de contribuição industrial ou do registo comercial 
dos concorrentes deve incluir produção ou agente de compra e 
venda de embarcações, ou comércio de importação e exporta-
ção. Não é admitida a participação de consórcios no presente 
concurso.

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

Local: na Secção de Apoio Administrativo do Departamen-
to de Administração e Finanças da DSAMA, situada na Cal-
çada da Barra, Quartel dos Mouros, Região Administrativa 
Especial de Macau.

Data e hora limite: dia 5 de Outubro de 2016, às 12,00 horas. 

Em caso de encerramento da DSAMA ao público na data e 
hora limite para entrega das propostas acima referidas, a data 
e hora inicialmente definidas serão adiadas para o primeiro dia 
útil imediatamente seguinte, na mesma hora.

11. Local, dia e hora para acto público do concurso:

Local: no anfiteatro da DSAMA, situado na Calçada da 
Barra, Quartel dos Mouros, Região Administrativa Especial 
de Macau.

Data e hora: dia 6 de Outubro de 2016, às 10,00 horas.

O concorrente deverá designar representante para assistir à 
sessão de abertura do concurso, a fim de conhecer as circuns-
tâncias específicas desta sessão e fazer atempadamente recla-
mação, quando necessário.

Caso sejam adiadas a data e a hora limite para entrega das 
propostas de acordo com o ponto 10 acima referido, ou na data 
e hora do acto público do concurso acima referido a DSAMA 
encerre ao público, a data e a hora do acto público do concurso 
serão adiadas para o primeiro dia útil imediatamente seguinte, 
na mesma hora.

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

Local: na Secção de Contabilidade do Departamento de 
Administração e Finanças da DSAMA, situada na Calçada da 
Barra, Quartel dos Mouros, Região Administrativa Especial 
de Macau.
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時間：辦公時間內。

價格：$500.00（澳門幣伍佰元整）

此外，亦可於海事及水務局網頁（http://www.marine.gov.

mo）下載招標文件。

13. 評標標準及其所佔之比重：

投標書的評分總分為100分，並按下列各項目評分：

1. 投標價格 ...................................................................... 60分

2. 承投方案 ......................................................................40分

（1）技術規格 ................................................................... 30分

（2）保修計劃 .................................................................... 5分

（3）交貨期 ......................................................................... 5分

14. 招標文件之更新、修正及解釋等資料：由二零一六年八

月三十一日至截標日止，投標人應每日前往澳門萬里長城海事及

水務局行政及財政廳之會計科或瀏覽海事及水務局網頁（http://

www.marine.gov.mo），以獲取涉及招標文件之更新、修正及解

釋等資料。

二零一六年八月二十三日於海事及水務局

代局長 曹賜德

（是項刊登費用為 $4,077.00）

郵 政 局

公 告

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第14/2016號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以審

查文件及有限制方式，為郵政局人員進行晉級開考，以填補本局

行政任用合同人員以下空缺：

技術員職程資訊範疇第一職階一等技術員一缺；

技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員兩缺。

上述開考之通告已張貼於澳門議事亭前地郵政總部大樓二

Hora: horário de expediente.

Preço: $ 500,00 (quinhentas patacas).

Encontra-se disponível o processo do concurso na página 
electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo).

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

A pontuação total de uma proposta é de 100 pontos, sendo 
distribuídos pelas seguintes acções:

1. Preço indicado na proposta..................................... 60 pontos

2. Programa de execução ............................................. 40 pontos

(1) Especificações técnicas .......................................... 30 pontos

(2) Plano de garantia ...................................................... 5 pontos

(3) Prazo de entrega ....................................................... 5 pontos

14. Actualização, rectificação e esclarecimento do processo 
do concurso:

Os concorrentes deverão comparecer diariamente na Secção 
de Contabilidade do Departamento de Administração e Finanças 
da DSAMA, situada na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, 
Região Administrativa Especial de Macau, ou consultar a página 
electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo), a partir 
de 31 de Agosto de 2016 e até à data limite para a entrega das 
propostas, para obter informações sobre a actualização, rectifi-
cação e esclarecimento do processo do concurso.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 23 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Chou Chi Tak.

(Custo desta publicação $ 4 077,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Anúncio

Faz-se público que se acham abertos os concursos de acesso, 
documentais, condicionados aos trabalhadores com contratos 
administrativos de provimento da Direcção dos Serviços de 
Correios, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), para os seguintes lugares:

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de infor-
mação, da carreira de técnico;

Dois lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico.

Mais se informa que o aviso de abertura dos referidos con-
cursos se encontra afixado no 2.º andar do edifício-sede da Di-
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樓，並於本局網頁及行政公職局網頁內公佈。報考應自本公告於

《澳門特別行政區公報》公佈後第一個工作日起計十天內作出。

二零一六年八月十九日於郵政局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $1,361.00）

地 球 物 理 暨 氣 象 局

公 告

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第14/2016號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，茲通知

現為地球物理暨氣象局人員，通過審查文件及有限制的方式進

行普通晉級開考，以填補地球物理暨氣象局行政任用合同人員

氣象高級技術員職程第一職階顧問氣象高級技術員一缺。

上述開考之通告已張貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物理

暨氣象局之告示板上，並於本局網頁（http://www.smg.gov.mo）

及行政公職局網頁內公佈。報考申請應自本公告於《澳門特別行

政區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一六年八月二十三日於地球物理暨氣象局

局長 馮瑞權

（是項刊登費用為 $1,263.00）

電 信 管 理 局

公 告

二零一六年八月十日第三十二期《澳門特別行政區公報》第

二組刊登了以審查文件及有限制的方式進行為填補電信管理局

以行政任用合同所任用人員的下列空缺的晉級開考公告。現根

recção dos Serviços de Correios, sito no Largo do Senado, em 
Macau, e publicado nas páginas electrónicas da Direcção dos 
Serviços de Correios e da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública, com dez dias de prazo para a apresen-
tação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato 
ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Correios, aos 19 de Agosto de 
2016.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores da Di-
recção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalha-
dores dos serviços públicos), e no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o preen-
chimento de um lugar de meteorologista assessor, 1.º escalão, da 
carreira de meteorologista do pessoal contratado por contrato 
administrativo de provimento da Direcção dos Serviços Meteo-
rológicos e Geofísicos.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixado 
no quadro de anúncio da Direcção dos Serviços Meteorológi-
cos e Geofísicos, sita na Rampa do Observatório, Taipa Gran-
de, e publicado no website (http://www.smg.gov.mo) destes 
Serviços e da Direcção dos Serviços Administração e Função 
Pública. O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez 
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 23 
de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Fong Soi Kun.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE

TELECOMUNICAÇÕES

Anúncio

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 
26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
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據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條第二款的規定公佈，准考人臨時名單已張貼於澳門殷皇

子大馬路43號-53號A澳門廣場二十二樓電信管理局，並於本局

網頁及行政公職局網頁內公佈：

一、技術員職程第一職階首席技術員一缺；

二、技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員三缺。

根據同一行政法規第二十六條第四款的規定，上述臨時名單

視為確定名單。

二零一六年八月二十四日於電信管理局

代局長 譚韻儀

（是項刊登費用為 $1,429.00）

環 境 保 護 局

公 告

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八月

十日第三十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登。現根據

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條第二款規定，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兩缺；

二. 技術員職程第一職階首席技術員一缺；

三. 技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員三缺；

四. 技術稽查職程第一職階一等技術稽查一缺。

res dos serviços públicos), se encontram afixadas na Direcção 
dos Serviços de Regulação de Telecomunicações (DSRT), sita 
na Avenida do Infante D. Henrique, n.os 43-53A, The Macau 
Square, 22.º andar, Macau, e publicadas na página electrónica 
da DSRT e da Direcção dos Serviços de Administração e Fun-
ção Pública, as listas provisórias dos candidatos aos concursos, 
de acesso, documentais e condicionados, para o preenchimento 
dos seguintes lugares, em regime de contrato administrativo de 
provimento da DSRT, cujo anúncio dos avisos de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 32, II Série, de 10 de Agosto de 2016:

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

2. Três lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico.

As listas provisórias acima referidas são consideradas defini-
tivas, nos termos do n.º 4 do artigo 26.º do supracitado diploma 
legal.

Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
aos 24 de Agosto de 2016.

A Directora dos Serviços, substituta, Tam Van Iu.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncio

Tendo em conta que o anúncio de abertura de concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados aos trabalha-
dores contratados em regime de contrato administrativo de 
provimento da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental 
encontra-se publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 10 de Agosto de 
2016, informa-se que a lista provisória dos candidatos admiti-
dos para o preenchimento dos lugares abaixo mencionados se 
encontra afixada no  edifício dos Correios, sito na Estrada de D. 
Maria II, n.os 11 a 11-D, rés-do-chão, em Macau, e publicada na 
página electrónica da DSPA, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos):

I. Dois lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior;

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

III. Três lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico;

IV. Um lugar de fiscal técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de fiscal-técnico.
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根據同一行政法規第二十六條第四款的規定，上述臨時名單

被視為確定名單。

二零一六年八月二十四日於環境保護局

局長 譚偉文

（是項刊登費用為 $1,537.00）

交 通 事 務 局

公 告

交通事務局為填補行政任用合同人員以下空缺，經於二零

一六年七月二十七日第三十期第二組《澳門特別行政區公報》第

二組刊登以考核方式進行普通對外入職開考的通告，現根據第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八

條第三款的規定，臨時名單已張貼於澳門馬交石炮台馬路33號

地下服務專區告示版，以及上載到本局網頁（http://w w w.dsat.

gov.mo）以供查閱：

第一職階技術工人（視聽設備機械技工範疇）一缺。

二零一六年八月二十二日於交通事務局

代局長 賈靖龍

（是項刊登費用為 $1,057.00）

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, 
nos termos do n.º 4 do artigo 26.º do supracitado regulamento 
administrativo.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 24 de 
Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.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 no quadro de anúncios da área 
de atendimento, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, Macau, 
e disponibilizadas no sítio da internet (http://www.dsat.gov.mo), 
desta Direcção de Serviços, para consulta, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento do seguinte lugar, 
em regime de contrato administrativo de provimento da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, abertos por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 30, II Série, de 27 de Julho de 2016:

Um lugar de operário qualificado, 1.º escalão, área de mecânico 
de equipamentos audiovisuais.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 22 
de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Luis Correia Gageiro.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)
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