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IMPRENSA OFICIAL

Anúncios

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos ser-
viços públicos», se encontra afixada no quadro informativo da 
Divisão Administrativa e Financeira da Imprensa Oficial, sita 
na Rua da Imprensa Nacional, Macau, podendo ser consultada 
no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda a 
quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 
17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 
14,30 e as 17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica 
da Imprensa Oficial, em http://www.io.gov.mo/ e dos SAFP, 
em http://www.safp.gov.mo/ — a lista classificativa da prova 
de conhecimentos (prova escrita) dos candidatos à etapa de 
avaliação de competências funcionais do concurso de gestão 
uniformizada externo, de prestação de provas, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 52, II Série, de 28 de Dezembro de 2016, para 
o preenchimento do lugar indicado no aviso onde constam os 
serviços interessados no preenchimento do lugar posto a con-
curso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 33, II Série, de 16 de Agosto de 2017: um 
lugar vago em regime de contrato administrativo de provimen-
to, e dos que vierem a verificar-se no prazo de dois anos, nestes 
Serviços, na categoria de auxiliar, 1.º escalão, da carreira de 
auxiliar, área de servente.

Imprensa Oficial, aos 17 de Novembro de 2017.

O Administrador, Tou Chi Man.

Torna-se publico que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada no balcão de aten-
dimento da Divisão Administrativa e Financeira da Imprensa 
Oficial, sita na Rua da Imprensa Nacional, podendo ser con-
sultada no local indicado, dentro do horário de expediente 
(segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 
14,30 e as 17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas 
e entre as 14,30 e as 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços — http://www.io.gov.mo/ — e dos 
SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista definitiva dos can-
didatos à etapa de avaliação de competências profissionais da 
Imprensa Oficial, do concurso de gestão uniformizada externo, 
de prestação de provas, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, 
II Série, de 19 de Outubro de 2016, para o preenchimento dos 
seguintes lugares indicados no aviso onde constam os serviços 
interessados no preenchimento dos lugares postos a concurso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 39, II Série, suplemento, de 27 de Setembro 
de 2017: dois lugares vagos em regime de contrato administra-
tivo de provimento, e dos que vierem a verificar-se no prazo de 

印 務 局

公 告

茲公佈，在為填補印務局以行政任用合同任用的雜役範疇

勤雜人員職程第一職階勤雜人員一個職缺以及未來兩年在同

一範疇出現的第一職階勤雜人員職缺而以考核方式進行的統一

管理的對外開考（開考通告刊登於二零一六年十二月二十八日

第五十二期《澳門特別行政區公報》第二組）中，按照刊登於二

零一七年八月十六日第三十三期《澳門特別行政區公報》第二

組內的載明擬填補開考職位部門的通告中所列的職缺，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

三十五條第三款規定，將印務局職務能力評估程序的投考人知

識考試（筆試）成績名單張貼於澳門官印局街印務局大樓，印務

局行政暨財政處告示板（查閱時間：週一至週四上午九時至下午

一時、下午二時三十分至下午五時四十五分；週五上午九時至下

午一時、下午二時三十分至下午五時三十分），並上載於本局網頁

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

gov.mo/）。

二零一七年十一月十七日於印務局

局長 杜志文

茲公佈，在為填補印務局以行政任用合同任用的資訊範疇

高級技術員職程第一職階二等高級技術員二個職缺以及未來兩

年同一範疇出現的第一職階二等高級技術員的職缺而以考核方

式進行的統一管理的對外開考（開考通告刊登於二零一六年十

月十九日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組）中，按照

刊登於二零一七年九月二十七日第三十九期《澳門特別行政區公

報》第二組副刊的載明擬填補開考職位部門的通告中所列的職

缺，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》第二十七條第二款規定，將印務局專業能力評估程序

的投考人確定名單張貼於澳門官印局街印務局大樓，印務局行

政暨財政處告示板（查閱時間：週一至週四，上午九時至下午一

時、下午二時三十分至下午五時四十五分；週五，上午九時至下

午一時、下午二時三十分至下午五時三十分），並上載於本局網頁

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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（http://www.io.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://www.safp.

gov.mo/）。

二零一七年十一月十七日於印務局

局長 杜志文

民 政 總 署

公 告

第021/SZVJ/2017號公開招標

承包“離島郊遊徑維護保養”

按照二零一七年十月十三日民政總署管理委員會決議，現就

承包“離島郊遊徑維護保養”進行公開招標。

有意競投者可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號民政總署文書及檔案中心索閱有關招標方案及

承投責任書。

截止遞交標書日期為二零一七年十二月十三日下午五時。參

與競投之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中心，

並須繳交臨時保證金澳門幣叁萬圓正（$30,000.00）。臨時保證

金可以現金或抬頭為“民政總署”之銀行擔保或支票方式，在民

政總署大樓地下財務處出納繳交。

開標日期為二零一七年十二月十四日上午十時，在本署培訓

中心（南灣大馬路中華廣場6樓）進行。此外，本署安排於二零

一七年十一月二十八日上午十時，在本署培訓中心，就是次公開

競投舉辦解釋會。

第022/SZVJ/2017號公開招標

承包“全澳特定馬路、山坡及綠化帶除草維護

及路邊清潔工作服務”

按照二零一七年九月二十二日民政總署管理委員會決議，現

就承包“全澳特定馬路、山坡及綠化帶除草維護及路邊清潔工作

服務”進行公開招標。

dois anos, nestes Serviços, na categoria de técnico superior de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de 
informática.

Imprensa Oficial, aos 17 de Novembro de 2017.

O Administrador, Tou Chi Man.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Anúncios

Concurso Público n.º 021/SZVJ/2017

Prestação de serviços de «Manutenção dos trilhos para 

passeio ao ar livre das ilhas»

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração do IACM, tomada na sessão de 13 de Outubro de 
2017, se acha aberto o concurso público para a prestação de 
serviços de «Manutenção dos trilhos para passeio ao ar livre 
das ilhas».

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

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 
do dia 13 de Dezembro de 2017. Os concorrentes devem entre-
gar as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e 
Arquivo do IACM e prestar uma caução provisória no valor de 
$30 000,00 (trinta mil patacas). A caução provisória pode ser 
efectuada na Tesouraria da Divisão de Contabilidade e Assun-
tos Financeiros do IACM, sita no rés-do-chão do mesmo edifí-
cio, por depósito em dinheiro, garantia bancária ou cheque, 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 Gran-
de, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 14 
de Dezembro de 2017. O IACM realizará uma sessão de escla-
recimento que terá lugar às 10,00 horas do dia 28 de Novembro 
de 2017 no Centro de Formação do IACM.

Concurso Público n.º 022/SZVJ/2017

«Prestação de serviços de corte de relva, manutenção em  

determinadas estradas, encostas e áreas ajardinadas e limpeza 

de bermas das estradas de Macau»

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração do IACM, tomada na sessão de 22 de Setembro de 
2017, se acha aberto o concurso público para a «Prestação de 
serviços de corte de relva, manutenção em determinadas es-
tradas, encostas e áreas ajardinadas e limpeza de bermas das 
estradas de Macau».
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有意競投者可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號民政總署文書及檔案中心索閱有關招標方案及

承投責任書。

截止遞交標書日期為二零一七年十二月十三日下午五時。參

與競投之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中心，

並須繳交臨時保證金澳門幣叁萬圓正（$30,000.00）。臨時保證

金可以現金或抬頭為“民政總署”之銀行擔保或支票方式，在民

政總署大樓地下財務處出納繳交。

開標日期為二零一七年十二月十四日下午二時三十分，在本

署培訓中心（南灣大馬路中華廣場6樓）進行。此外，本署安排於

二零一七年十一月二十八日上午十一時，在本署培訓中心，就是

次公開競投舉辦解釋會。

二零一七年十一月八日於民政總署

管理委員會委員 梁冠峰

（是項刊登費用為 $2,995.00）

財 政 局

公 告

第9/CP/DSF-DGP/2017號公開招標

目的：

為治安警察局總部大樓提供樓宇管理服務

判給實體：

經濟財政司司長

招標實體：

財政局

判給期：

由確定判給日後三十日內生效，為期兩年

遞交標書之期限及地點：

截至二零一七年十二月十三日下午五時四十五分

南灣大馬路575、579、585號財政局大樓七樓公物管理廳樓

宇管理及保養處

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

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 
do dia 13 de Dezembro de 2017. Os concorrentes devem entre-
gar as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e 
Arquivo do IACM e prestar uma caução provisória no valor de 
$30 000,00 (trinta mil patacas). A caução provisória pode ser 
efectuada na Tesouraria da Divisão de Contabilidade e Assun-
tos Financeiros do IACM, sita no rés-do-chão do mesmo edifí-
cio, por depósito em dinheiro, garantia bancária ou cheque, 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 Gran-
de, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 14,30 horas do dia 14 
de Dezembro de 2017. O IACM realizará uma sessão de escla-
recimento que terá lugar às 11,00 horas do dia 28 de Novembro 
de 2017 no Centro de Formação do IACM.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 8 de 
Novembro de 2017.

O Administrador do Conselho de Administração, Leong 
Kun Fong.

(Custo desta publicação $ 2 995,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Anúncio

Concurso Público n.º 9/CP/DSF-DGP/2017

Objectivo: 

Prestação de serviços de administração do Edifício Comforseg

Entidade adjudicante:

Secretário para a Economia e Finanças

Entidade onde decorre o processo do concurso:

Direcção dos Serviços de Finanças

Prazo de adjudicação:

Pelo prazo de dois anos, com início até 30 dias após a data da 
adjudicação definitiva

Prazo e local de entrega das propostas:

Dia 13 de Dezembro de 2017, até às 17,45 horas

Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579, 585, Edf. «Finanças», 
Divisão de Administração e Conservação de Edifícios do De-
partamento de Gestão Patrimonial – 7.º andar  
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現場考察日期及地點：

二零一七年十一月三十日上午十一時正

羅理基博士大馬路228至248號治安警察局總部大樓

開標之日期、時間及地點：

二零一七年十二月十四日上午十時三十分

南灣大馬路575、579、585號財政局大樓地庫演講廳

臨時保證金：

——金額：陸萬澳門元（$60,000.00）

提交方式：銀行擔保或現金存款

——銀行擔保方式，應提交一份法定銀行的擔保書，其格式

參照《招標方案》附件三；

——現金存款方式，投標人需先前往財政局大樓七樓樓宇

管理及保養處索取存款憑單，然後到指定銀行繳付。

查閱及購買招標方案、承投規則：

a）於辦公時間前往財政局大樓七樓樓宇管理及保養處查

閱，同時透過繳付伍拾澳門元（$50.00），以取得招標資料的副

本﹔

b）或透過本局互聯網免費下載（網址：http://www.dsf.gov.

mo）

判給標準：

本公開招標根據下列標準及百分比予以判給：

a）價金——50%

b）2015年至今的樓宇及其他管理服務經驗——30%

c）員工數量（公司規模）——10%

d）2015年至今為員工舉辦的培訓課程——10%

備註：

倘因颱風或不可抗力之原因而導致本局停止辦公，則原定

的截標或開標日期及時間將按《招標方案》第5.4及第6.2點的規

定而改動。

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $3,197.00）

Visita ao local de trabalho:

Dia 30 de Novembro de 2017, às 11,00 horas

Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.os 228 a 248, Edifício 
Comforseg

Data, hora e local de abertura do concurso:

Dia 14 de Dezembro de 2017, às 10,30 horas  

Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579, 585, Edf. Finanças – 
Sala de Reunião

Caução provisória:

— Valor: $60 000,00

Modo de prestação: garantia bancária ou depósito em nume-
rário:

— Para prestação mediante garantia bancária deve apresen-
tar documento conforme o modelo constante do ANEXO 3 do 
programa do concurso;

— Para prestação através de depósito em numerário, deve 
ser solicitada a respectiva guia de depósito na Divisão de 
Administração e Conservação de Edifícios destes Serviços e, 
posteriormente, proceder ao depósito no banco indicado na 
guia.

Consulta e compra do programa do concurso e do caderno 
de encargos:

a) Durante o horário normal de expediente, na Divisão de 
Administração e Conservação de Edifícios (7.º andar) do Edf. 
Finanças

Preço das cópias dos referidos documentos: MOP$50,00; ou 
por

b) Transferência gratuita de ficheiros pela Internet na Home 
page da DSF (website: http://www.dsf.gov.mo)

Critérios da adjudicação:

A adjudicação deste concurso será efectuada através dos se-
guintes critérios e percentagens:

a) Preço proposto — 50%

b) Experiência do serviço de administração de imóveis (desde 
o ano 2015 até à presente data) — 30%

c) Número dos trabalhadores (formação da empresa) — 10% 

d) Treino profissional proporcionado aos trabalhadores (des-
de o ano 2015 até à presente data) — 10%

Nota:

Em caso de encerramento destes Serviços por motivos de 
tempestade ou outras causas de força maior, o termo do prazo 
de entrega das propostas, a data e a hora estabelecidas de aber-
tura do concurso serão transferidos de acordo com os artigos 
n.os 5.4.º e 6.2.º do programa do concurso.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 3 197,00)
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衛 生 局

名 單

為填補衛生局編制內高級衛生技術員職程第一職階首席高

級衛生技術員（康復職務範疇——語言治療）一缺，經二零一七

年六月二十八日第二十六期《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。現公佈投考人的最後成

績如下：

合格投考人：

 姓名  分

陳頌甜 ............................................................................. 82.60

根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第三十六條規定，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。

（經二零一七年十一月六日社會文化司司長的批示認可）

二零一七年十月二十七日於衛生局

典試委員會：

主席：物理治療及康復科顧問醫生  黃穗濤醫生

正選委員：物理治療及康復科主治醫生　De Brito Augusto  

     Coelho, Amélia醫生

     首席高級衛生技術員（康復職務範疇——語言治療）

     T. Camacho da Côrte, Bruno Alexandre

（是項刊登費用為 $1,498.00）

（開考編號：00217/02-TDT）

為填補衛生局人員編制內診療技術員職程第一職階二等診療

技術員（圖示記錄職務範疇——聽力測驗）一缺，經二零一七年

六月二十一日第二十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考

核方式進行對外開考通告，現公佈投考人最後成績名單如下：

合格投考人：

排名 姓名 分

1.º 張詠詩 .....................................................................75.20

2.º 梁永恆 .....................................................................70.70

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

Classificativa final dos candidatos ao concurso de acesso, 
condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar de técnico superior de saúde principal, 1.º escalão, 
área funcional de reabilitação — terapia da fala, da carreira de 
técnico superior de saúde, do quadro do pessoal dos Serviços 
de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, de 
28 de Junho de 2017:

Candidatos aprovados:

  Nome                   valores

Chan Chung Tim ................................................................ 82,60

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (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 6 de Novembro de 2017).

Serviços de Saúde, aos 27 de Outubro de 2017.

O Júri:

Presidente: Wong Soi Tou, médico consultor de medicina fí-
sica e reabilitação.

Vogais efectivos: De Brito Augusto Coelho, Amélia, médicos 
assistente de medicina física e reabilitação; e

T. Camacho da Côrte, Bruno Alexandre, técnico superior de 
saúde principal (área funcional de reabilitação — terapia da fala).

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

(Ref. do Concurso n.º 00217/02-TDT)

De classificação final dos candidatos ao concurso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de 
técnico de diagnóstico e terapêutica de 2.ª classe, 1.º escalão, 
área funcional de registografia — audiometria, da carreira de 
técnico de diagnóstico e terapêutica, do quadro do pessoal 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II 
Série, de 21 de Junho de 2017:

Candidatos aprovados:

Ordem      Nome Valores

1.º Cheong Weng Si .................................................... 75,20

2.º Leong Weng Hang ................................................ 70,70
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排名 姓名 分

3.º 梁達峰 .....................................................................60.50

根據第14/2016號行政法規第三十六條的規定，投考人可自

本成績名單之公告於《澳門特別行政區公報》公佈翌日起計十個

工作日內，就成績名單向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一七年十一月六日社會文化司司長的批示認可）

二零一七年十月二十七日於衛生局

典試委員會：

主席：耳鼻喉科顧問醫生 白琪文

正選委員：耳鼻喉科顧問醫生 岑雲鵬

     耳鼻喉科顧問醫生 陳新野

（是項刊登費用為 $1,605.00）

為履行有關於給予個人和私立機構財政資助的八月二十六

日第54/GM/97號批示，衛生局現公佈二零一七年第三季度獲資

助的名單：

Ordem      Nome Valores

3.º Leong Tat Fong ...................................................... 60,50

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, os candidatos podem interpor recurso da lista clas-
sificativa no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte 
à data da publicação do anúncio na presente lista classificativa 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Novembro de 2017).

Serviços de Saúde, aos 27 de Outubro de 2017.

O Júri:

Presidente: Dr. Pai Ki Man, médico consultor de otorrinola-
ringologia.

Vogais efectivos: Dr. Sam Wan Pang, médico consultor de 
otorrinolaringologia; e

Dr. Chen Xinye, médico consultor de otorrinolaringologia.

(Custo desta publicação $ 1 605,00)

   Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de 
Agosto, referente aos apoios financeiros concedidos a parti-
culares e a instituições particulares, vêm os Serviços de Saúde 
publicar a listagem dos apoios concedidos no 3.º trimestre de 
2017:

受資助實體

Entidades beneficiárias

核准日期

Data de

 autorização

 撥給之金額 

 Montantes    

 atribuídos 

目的

Finalidades

澳門工會聯合總會

Federação das Associações dos 

Operários de Macau

26/07/2017 $ 3,289,312.50 對該會屬下工人醫療所5至7月份門診服務的資

助。

Apoio financeiro à Clínica dos Operários para 

serviços de consulta externa, relativo aos me-

ses de Maio a Julho.

14/07/2017 $ 3,964,812.00 康復中心7至9月份的資助。

Apoio financeiro para o Centro de Recupera-

ção, relativo aos meses de Julho a Setembro.

03/08/2017 $ 17,706.00 對該會屬下工人醫療所5月和6月份婦女子宮頸癌

篩查服務的資助。

Subsídio para a prestação do serviço de exame 

do cancro cervical em mulheres realizada pela 

Clínica dos Operários, relativo aos meses de 

Maio e Junho.

03/08/2017 $ 1,850,960.00 工人醫療所屬下家居護理服務第二季度津貼。

Subsídio para a prestação de cuidados de saú-

de domiciliários pela Clínica dos Operários, 

relativo ao 2.º trimestre.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

核准日期

Data de

 autorização

 撥給之金額 

 Montantes    

 atribuídos 

目的

Finalidades

澳門工會聯合總會

Federação das Associações dos 

Operários de Macau

01/08/2017 $ 51,240.00 對該會屬下工人醫療所「性病/愛滋病防治合作

計劃」第二季度資助。

Apoio financeiro à Clínica dos Operários para 

o projecto de prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis e da SIDA, relat ivo ao 2.º 

trimestre.

澳門中華新青年協會

Associação de Nova Juventude Chinesa de 

Macau

27/07/2017 $ 972,392.50 對該會醫療中心5至7月份門診服務的資助。

Apoio financeiro à clínica da associação para 

serviços de consulta externa, relativo aos me-

ses de Maio a Julho.

03/08/2017 $ 681.00 對該會醫療中心子宮頸癌篩查服務5月和6月份資

助。

Subsídio para a prestação do serviço de exame 

do cancro cervical em mulheres realizada pela 

clínica da associação, relativo aos meses de  

Maio e Junho.

澳門民眾建澳聯盟

Aliança de Povo de Instituição de Macau

27/07/2017 $ 665,157.50 對該會醫療中心5至7月份門診服務的資助。

Apoio financeiro à clínica da associação para 

serviços de consulta externa, relativo aos me-

ses de Maio a Julho.

同善堂

Associação de Beneficência Tung Sin Tong

14/07/2017 $ 5,750,394.00 門診服務第三季度資助。

Apoio financeiro para serviços de consulta ex-

terna, relativo ao 3.º trimestre.

澳門仁慈堂

Santa Casa da Misericórdia de Macau

14/07/2017 $ 111,300.00 澳門仁慈堂屬下護老院提供醫療服務第三季度

津貼。

Subsídio para a prestação de assistência médi-

ca no Lar de Nossa Senhora da Misericórdia, 

relativo ao 3.º trimestre.

無煙澳門健康生活協會

Smoke-free and Healthy Life Association of 

Macau

14/07/2017 $ 200,005.45 資助推廣無煙澳門計劃第三季度資助。

Apoio financeiro para a promoção do projecto 

de Macau livre de tabaco, relativo ao 3.º tri-

mestre.

澳門明愛

Caritas de Macau

14/07/2017 $ 284,227.62 澳門明愛屬下院舍提供醫療服務第三季度津貼。

Subsídio para a prestação de assistência mé-

dica nos asilos dependentes da Caritas de Ma-

cau, relativo ao 3.º trimestre.

澳門青鳥外展協會

Association for Reach Out (Macau)

14/07/2017 $ 220,281.24 防治愛滋病宣傳教育服務第三季度資助。

Apoio financeiro para o programa de preven-

ção da SIDA,  relativo ao 3.º trimestre.

紫藤婦女協會

Chitang Women Association

14/07/2017 $ 156,750.00 防治愛滋病宣傳教育服務第三季度資助。

Apoio financeiro para o programa de preven-

ção da SIDA,  relativo ao 3.º trimestre.

澳門關懷愛滋協會

Associação para os Cuidados da SIDA em 

Macau

14/07/2017 $ 151,735.26 防治愛滋病宣傳教育服務第三季度資助。

Apoio financeiro para o programa de preven-

ção da SIDA,  relativo ao 3.º trimestre.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

核准日期

Data de

 autorização

 撥給之金額 

 Montantes    

 atribuídos 

目的

Finalidades

澳門紅十字會

Cruz Vermelha de Macau

14/07/2017 $ 1,043,700.00 護送病人服務第三季度資助。

Apoio financeiro para o transporte de doentes, 

relativo ao 3.º trimestre.

澳門婦女聯合總會

Associação Geral das Mulheres de Macau

10/07/2017 $ 338,862.90 心理治療服務5至7月份資助。

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de psicoterapia, relativo aos meses de Maio a 

Julho.

08/09/2017 $ 450,595.00 對該會婦女醫療中心子宮頸癌篩查服務3至6月份

資助。

Subsídio para a prestação do serviço de exame 

do cancro cervical em mulheres realizada pelo 

Centro Médico para mulheres de Macau, rela-

tivo aos meses de Março a Junho.

澳門街坊會聯合總會

União Geral das Associações dos Morado-

res de Macau

10/07/2017 $ 15,293.10 心理治療服務5至7月份資助。

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de psicoterapia, relativo aos meses de Maio a 

Julho.

澳門街坊會聯合總會牙病預防中心

Centro de Tratamento Dentário da União 

Geral das Associações dos Moradores de 

Macau

10/07/2017 $ 381,138.00 牙溝封閉服務5至7月份資助。

Apoio financeiro para serviços de estomatolo-

gia das crianças, relativo aos meses de Maio a 

Julho.

10/07/2017 $ 193,800.00 牙周潔治服務5至7月份資助。

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de l impeza dentária, relativo aos meses de 

Maio a Julho.

澳門街坊福利會中醫診所

Clínica da Medicina Tradicional Chinesa da 

Associação de Bem-Estar dos Moradores 

de Macau

14/07/2017 $ 196,500.00 第三季度資助。

Apoio financeiro relativo ao 3.º trimestre.

澳門歸僑總會

Association of Returned Overseas Chinese 

Macau

27/07/2017 $ 379,712.50 對該會醫療中心5至7月份門診服務的資助。 

Apoio financeiro à clínica da associação para 

serviços de consulta externa, relativo aos me-

ses de Maio a Julho.

鏡湖醫院

Hospital Kiang Wu

04/08/2017 $ 244,000.00 婦女子宮頸癌篩查5月和6月份的化驗費。

Prestação do serviço de análise laboratorial do 

cancro cervical em mulheres, relativo aos me-

ses de Maio e Junho.

04/08/2017 $ 148,564,376.00 1至6月份提供住院服務的協議資助。

Subsídio protocolar para a prestação de inter-

namento, relativo aos meses de Janeiro a Ju-

nho.

07/07/2017 $ 13,654,704.00 1至4月和6月份提供門診、急診和防疫站服務的

協議資助。

Subsídio protocolar para a prestação de con-

sultas externas, serviços de urgência e vaci-

nação, relativo aos meses de Janeiro a Abril e 

Junho.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

核准日期

Data de

 autorização

 撥給之金額 

 Montantes    

 atribuídos 

目的

Finalidades

鏡湖醫院

Hospital Kiang Wu

21/08/2017 $ 9,559,000.00 1至5月份對康寧中心的資助。

Apoio financeiro ao Centro Hong Ling, relati-

vo aos meses de Janeiro a Maio.

04/08/2017 $ 1,994,003.00 1至5月份提供特殊檢驗項目的資助。

Subsídio protocolar para realização de análises 

clínicas, relativo aos meses de Janeiro a Maio.

04/08/2017 $ 10,285,000.00 第二期投資發展資助。

Subsídio de investimento e desenvolvimento 

relativo à 2.a prestação.

澳門戒毒康復協會

Associação de Reabilitação de Toxicode-

pendentes de Macau

16/08/2017 $ 8,993.49 2016年愛滋病教育資助計劃。

Apoio financeiro para o projecto educativo 

sobre a SIDA de 2016.

澳門紅十字會

Cruz Vermelha de Macau

02/08/2017 $ 7,264.26 2016年愛滋病教育資助計劃。

Apoio financeiro para o projecto educativo 

sobre a SIDA de 2016.

澳門特殊奧運會

Macau Special Olympics

15/08/2017 $ 9,317.40 2016年愛滋病教育資助計劃。

Apoio financeiro para o projecto educativo 

sobre a SIDA de 2016.

澳門義務工作者協會

Associação de Voluntários de Serviço So-

cial de Macau

06/07/2017 $ 7,771.30 2016年愛滋病教育資助計劃。

Apoio financeiro para o projecto educativo 

sobre a SIDA de 2016.

澳門鏡湖護理學院學生會

Associação de Estudantes do Instituto de 

Enfermagem Kiang Wu de Macau

14/08/2017 $ 9,616.80 2016年愛滋病教育資助計劃。

Apoio financeiro para o projecto educativo 

sobre a SIDA de 2016.

願景動力青年協會

Vision Power Youth Association

01/08/2017 $ 12,900.00 2016年愛滋病教育資助計劃。

Apoio financeiro para o projecto educativo 

sobre a SIDA de 2016.

澳門基督教新生命團契

Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau

21/09/2017 $ 18,215.00 2016年愛滋病教育資助計劃。

Apoio financeiro para o projecto educativo 

sobre a SIDA de 2016.

中國澳門定向總會

Associação Geral de Corrida de Orientação 

de Macau, China

03/07/2017 $ 14,000.00 2016-2017健康城巿活動資助計劃。

Apoio financeiro para a realização de activida-

des promotoras do projecto da «Cidade Saudá-

vel» de 2016-2017.

協同特殊教育學校

Escola Concórdia para Ensino Especial 

10/07/2017 $ 7,000.00 2016-2017健康城巿活動資助計劃。

Apoio financeiro para a realização de activida-

des promotoras do projecto da «Cidade Saudá-

vel» de 2016-2017.

高美士中葡中學家長會

Associação de Pais e Encarregados de Edu-

cação da Escola Secundária Luso-Chinesa 

Luís Gonzaga Gomes

10/07/2017 $ 4,592.00 2016-2017健康城巿活動資助計劃。

Apoio financeiro para a realização de activida-

des promotoras do projecto da «Cidade Saudá-

vel» de 2016-2017.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

核准日期

Data de

 autorização

 撥給之金額 

 Montantes    

 atribuídos 

目的

Finalidades

培青社

Associação de Apoio para Progresso da Ju-

ventude

11/07/2017 $ 14,000.00 2016-2017健康城巿活動資助計劃。

Apoio financeiro para a realização de activida-

des promotoras do projecto da «Cidade Saudá-

vel» de 2016-2017.

救世軍(澳門)

Associação Exército de Salvação (Macau)

28/07/2017 $ 6,900.00 2016-2017健康城巿活動資助計劃。

Apoio financeiro para a realização de activida-

des promotoras do projecto da «Cidade Saudá-

vel» de 2016-2017.

聖羅撒英文中學

Colégio de Santa Rosa de Lima (Secção In-

glesa)

11/07/2017 $ 6,541.00 2016-2017健康城巿活動資助計劃。

Apoio financeiro para a realização de activida-

des promotoras do projecto da «Cidade Saudá-

vel» de 2016-2017.

綠色未來 15/08/2017 $ 6,400.00 2016-2017健康城巿活動資助計劃。

Apoio financeiro para a realização de activida-

des promotoras do projecto da «Cidade Saudá-

vel» de 2016-2017.

澳門免廢生活協會

Macau Free Cycle Association

16/08/2017 $ 5,600.00 2016-2017健康城巿活動資助計劃。

Apoio financeiro para a realização de activida-

des promotoras do projecto da «Cidade Saudá-

vel» de 2016-2017.

澳門唐心兒協會

Macau Down Syndrome Association

03/07/2017 $ 5,100.00 2016-2017健康城巿活動資助計劃。

Apoio financeiro para a realização de activida-

des promotoras do projecto da «Cidade Saudá-

vel» de 2016-2017.

澳門浸信中學

Escola Cham Son de Macau

16/08/2017 $ 4,200.00 2016-2017健康城巿活動資助計劃。

Apoio financeiro para a realização de activida-

des promotoras do projecto da «Cidade Saudá-

vel» de 2016-2017.

澳門聽障人士協進會

Macau Association of the Hearing Impaired

15/08/2017 $ 13,303.50 2016-2017健康城巿活動資助計劃。

Apoio financeiro para a realização de activida-

des promotoras do projecto da «Cidade Saudá-

vel» de 2016-2017.

澳門工會聯合總會

Federação das Associações dos

Operários de Macau

26/07/2017 $ 41,797.00 資助康復中心購買醫療服務提供者職業民事責

任強制保險。

Apoio fincanceiro para a aquisição de uma 

apólice de seguro obrigatório de responsabi-

lidade civil profissional para os trabalhadores 

do Centro de Recuperação. 

無煙澳門健康生活協會

Smoke-free and Healthy Life Association of 

Macau

28/08/2017 $ 177,735.00 資助該會舉行活動。

Apoio financeiro para a realização de actividades.

澳門口腔正畸(矯正齒科)學會

Macao Association of Orthodontics

27/07/2017 $ 3,250.00 資助該會參加會議。

Apoio financeiro para a participação no con-

gresso.
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二零一七年十一月十日於衛生局

行政管理委員會主席 李展潤

（是項刊登費用為 $11,496.00）

公 告

（開考編號：A15/TSS/LAB/2017）

為填補衛生局編制內高級衛生技術員職程第一職階首席顧

問高級衛生技術員（化驗職務範疇）一缺，經二零一七年十月

十八日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方

式進行限制性晉級開考的公告。現根據經第23/2017號行政法規

修改的第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仁

伯爵綜合醫院地下（R/C）衛生局人事處，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二十六條第四款的規定，該名單被視

為確定名單。

Serviços de Saúde, aos 10 de Novembro de 2017.

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

(Custo desta publicação $ 11 496,00)

Anúncio

(Ref. do Concurso n.º A15/TSS/LAB/2017)

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), alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no r/c do Centro Hospitalar Conde 
de São Januário, bem como está disponível no sítio electrónico 
dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória 
do candidato ao concurso de acesso, condicionado, de presta-
ção de provas, para o preenchimento de um lugar de técnico 
superior de saúde assessor principal, 1.º escalão, área funcional 
laboratorial, da carreira de técnico superior de saúde, do qua-
dro dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, II 
Série, de 18 de Outubro de 2017.

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

受資助實體

Entidades beneficiárias

核准日期

Data de

 autorização

 撥給之金額 

 Montantes    

 atribuídos 

目的

Finalidades

澳門物理治療師公會

Macau Physical Therapists Association

27/07/2017 $ 2,807.20 資助該會參加會議。

Apoio financeiro para a participação no con-

gresso.

澳門紅十字會

Cruz Vermelha de Macau

27/07/2017 $ 726,534.40 資助購買儀器。

Apoio financeiro para a aquisição de equipa-

mentos.

澳門鏡湖護理學院

Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau

17/08/2017 $ 60,000.00 2016/2017學年優秀學生獎學金。

Prémio para os melhores alunos do ano lectivo 

de 2016/2017.

澳門理工學院

Instituto Politécnico de Macau

17/08/2017 $ 60,000.00 2016/2017學年優秀學生獎學金。

Prémio para os melhores alunos do ano lectivo 

de 2016/2017.

澳門衛生局文娛康樂體育會

Clube Recreativo e Desportivo dos SSM

13/07/2017 $ 40,060.00 資助該會舉行活動。

Apoio financeiro para a realização de actividades.

第四屆臨床醫學進階實踐課程44名學員

44 formandos do 4.º curso de estágio avan-

çado da clínica médica

03/07/2017 $ 1,345,199.00 參加臨床醫學進階實踐課程5月至7月份的課程津貼。

Subsídio para a participação no curso de es-

tágio avançado da clínica médica, relativo aos 

meses de Maio a Julho.

77名學生

77 alunos 

19/09/2017 $ 802,496.68 資助參加2017年青年善用餘暇計劃。

Subsídio para a realização do programa de 

ocupação em férias 2017.
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二零一七年十一月十四日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,057.00）

第40/P/17號公開招標

根據行政長官於二零一七年十月十八日作出的批示，為取得

“向衛生局手術室供應醫療消耗品”進行公開招標。有意投標者

可從二零一七年十一月二十二日起，於辦公日上午九時至下午一

時及下午二時三十分至五時三十分，前往位於澳門加思欄馬路五

號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

門幣柒拾陸元整（$76.00）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（w w w.

ssm.gov.mo）內免費下載。

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二零一八年一月二十二日下午五時四十五

分。

開標將於二零一八年一月二十三日上午十時在澳門加思欄馬

路五號地下的“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

壹拾萬元整（$100,000.00），或以抬頭人/受益人為“衛生局”的

等額銀行擔保/保險擔保，作為臨時擔保。

第41/P/17號公開招標

根據行政長官於二零一七年十月十八日作出的批示，為取得

“向衛生局供應醫療消耗品”進行公開招標。有意投標者可從二

零一七年十一月二十二日起，於辦公日上午九時至下午一時及下

午二時三十分至五時三十分，前往位於澳門加思欄馬路五號一樓

衛生局物資供應暨管理處查詢有關投標詳情，並繳付澳門幣柒

拾肆元整（$74.00）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。

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二零一八年一月八日下午五時四十五分。

Serviços de Saúde, aos 14 de Novembro de 2017.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Concurso Público n.º 40/P/17

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª, o Chefe do Exe-
cutivo, de 18 de Outubro de 2017, se encontra aberto o concur-
so público para «Fornecimento de material de consumo clínico 
para o bloco operatório dos Serviços de Saúde», cujo programa 
do concurso e o caderno de encargos se encontram à disposição 
dos interessados desde o dia 22 de Novembro de 2017, todos os 
dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na 
Divisão de Aprovisionamento e Economato destes Serviços, 
sita no 1.º andar, da Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau, onde 
serão prestados esclarecimentos relativos ao concurso, estando 
os interessados sujeitos ao pagamento de $76,00 (setenta e seis 
patacas), a título de custo das respectivas fotocópias (local de 
pagamento: Secção de Tesouraria dos Serviços de Saúde) ou 
ainda mediante a transferência gratuita de ficheiros pela inter-
net no website dos S.S. (www.ssm.gov.mo).

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 22 de Janeiro de 2018.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 23 de Janeiro 
de 2018, pelas 10,00 horas, na «Sala Multifuncional», sita no r/c 
da Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $100 000,00 (cem mil 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.

Concurso Público n.º 41/P/17

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª, o Chefe do Exe-
cutivo, de 18 de Outubro de 2017, se encontra aberto o concurso 
público para «Fornecimento de material de consumo clínico 
aos Serviços de Saúde», cujo programa do concurso e o cader-
no de encargos se encontram à disposição dos interessados 
desde o dia 22 de Novembro de 2017, 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 no 1.º andar, 
da Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau, onde serão prestados 
esclarecimentos relativos ao concurso, estando os interessados 
sujeitos ao pagamento de $74,00 (setenta e quatro patacas), a 
título de custo das respectivas fotocópias (local de pagamento: 
Secção de Tesouraria dos Serviços de Saúde) ou ainda mediante 
a transferência gratuita de ficheiros pela internet no website dos 
S.S. (www.ssm.gov.mo).

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 8 de Janeiro de 2018.
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開標將於二零一八年一月九日上午十時在澳門加思欄馬路五

號地下的“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

壹拾萬元整（$100,000.00），或以抬頭人/受益人為“衛生局”的

等額銀行擔保/保險擔保，作為臨時擔保。

二零一七年十一月十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $2,310.00）

茲公佈，在為填補衛生局公共財政管理範疇高級技術員職

程第一職階二等高級技術員編制內二個職缺及以行政任用合同

制度填補的二個職缺，以及未來兩年同一範疇出現的第一職階

二等高級技術員的職缺而以考核方式進行的統一管理的對外開

考（開考通告刊登於二零一六年十月十九日第四十二期《澳門特

別行政區公報》第二組）中，按照刊登於二零一七年九月二十七

日第三十九期《澳門特別行政區公報》第二組的載明擬填補開

考職位部門的通告中所列的職缺，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，

將衛生局專業能力評估程序的投考人臨時名單張貼於澳門若憲

馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）（查閱時間：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），並上載於本局網頁（http://www.ssm.gov.mo/）及行政

公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

茲公佈，在為填補衛生局公共行政管理範疇高級技術員職

程第一職階二等高級技術員編制內三個職缺及以行政任用合同

制度填補的一個職缺，以及未來兩年同一範疇出現的第一職階

二等高級技術員的職缺而以考核方式進行的統一管理的對外開

考（開考通告刊登於二零一六年十月十九日第四十二期《澳門特

別行政區公報》第二組）中，按照刊登於二零一七年九月二十七

日第三十九期《澳門特別行政區公報》第二組的載明擬填補開

考職位部門的通告中所列的職缺，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，

將衛生局專業能力評估程序的投考人臨時名單張貼於澳門若憲

馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）查閱時間：週一至

O acto público deste concurso terá lugar no dia 9 de Janeiro 
de 2018, pelas 10,00 horas, na «Sala Multifuncional», sita no r/c 
da Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $100 000,00 (cem mil 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 16 de Novembro de 2017.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 2 310,00)

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 na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
podendo ser consultada 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 disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços — http://www.ssm.gov.mo/ — e 
dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista provisória dos 
candidatos à etapa de avaliação de competências profissionais 
dos Serviços de Saúde, do concurso de gestão uniformizada 
externo, de prestação de provas, aberto por aviso publicado no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, 
II Série, de 19 de Outubro de 2016, para o preenchimento dos 
seguintes lugares indicados no aviso onde constam os serviços 
interessados no preenchimento dos lugares postos a concurso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 39, II Série, de 27 de Setembro de 2017: para o 
preenchimento de dois lugares vagos no quadro, e dois lugares 
vagos, em regime de contrato administrativo de provimento, e 
dos que vierem a verificar-se no prazo de dois anos nestes ser-
viços, na categoria de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, área de gestão financeira pública.

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 na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário), na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
podendo ser consultada 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 disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços — http://www.ssm.gov.mo/ — e 
dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista provisória dos 
candidatos à etapa de avaliação de competências profissionais 
dos Serviços de Saúde, do concurso de gestão uniformizada 
externo, de prestação de provas, aberto por aviso publicado no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, 
II Série, de 19 de Outubro de 2016, para o preenchimento dos 
seguintes lugares indicados no aviso onde constam os serviços 
interessados no preenchimento dos lugares postos a concurso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
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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），並上載於本局網頁（http://www.ssm.gov.mo/）及行政

公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一七年十一月十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $2,144.00）

為填補經由衛生局以行政任用合同制度任用的高級衛生技

術員職程第一職階首席高級衛生技術員（放射職務範疇）三缺，

經二零一七年十一月一日第四十四期《澳門特別行政區公報》第

二組刊登以考核方式進行限制性晉級開考的公告。現根據經第

23/2017號行政法規修改的第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

時名單已張貼在仁伯爵綜合醫院地下（R/C）衛生局人事處，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二十六條第四款的規定，該名單被視

為確定名單。

二零一七年十一月十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）

（開考編號：00817/01-TSS）

為錄取三名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職程（化

驗職務範疇）所必需的實習；以便填補衛生局人員編制內高級衛

生技術員職程第一職階二等高級衛生技術員（化驗職務範疇）三

缺。經二零一七年八月二日第三十一期《澳門特別行政區公報》

第二組刊登以考核方式進行對外開考通告。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

款規定公佈，准考人臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局人事處

（位於仁伯爵綜合醫院內）及上載於本局網頁（http://www.ssm.

gov.mo）。

二零一七年十一月十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）

cial de Macau n.º 39, II Série, de 27 de Setembro de 2017: para 
o preenchimento de três lugares vagos no quadro e um lugar 
vago, em regime de contrato administrativo de provimento, e 
dos que vierem a verificar-se no prazo de dois anos nestes Ser-
viços, na categoria de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, área de gestão e administração 
pública.

Serviços de Saúde, aos 17 de Novembro de 2017.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 2 144,00)

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), alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no r/c do Centro Hospitalar Conde 
de São Januário, bem como está disponível no sítio electrónico 
dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.mo), a lista provi-
sória dos candidatos ao concurso de acesso, condicionado, de 
prestação de provas, para o preenchimento de três lugares de 
técnico superior de saúde principal, 1.º escalão,área funcional 
radiológica, da carreira de técnico superior de saúde, providos 
em regime de contrato administrativo de provimento dos Servi-
ços de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 44, II Série, de 
1 de Novembro de 2017.

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

Serviços de Saúde, aos 17 de Novembro de 2017.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 852,00)

(Ref. do Concurso n.º 00817/01-TSS)

Nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada na Divisão de Pessoal dos Ser-
viços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São Januário, 
na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, bem como está 
disponível no sítio electrónico dos Serviços de Saúde (http://
www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao con-
curso externo, de prestação de provas, para a admissão de três 
estagiários ao estágio necessário para ingresso na carreira de 
técnico superior de saúde de 2.ª classe, área funcional laborato-
rial, para o preenchimento de três lugares de técnico superior 
de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, área funcional laboratorial, 
da carreira de técnico superior de saúde do quadro do pessoal 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 31, II 
Série, de 2 de Agosto de 2017.

Serviços de Saúde, aos 17 de Novembro de 2017.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 852,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Avisos

(Número de referência: DS03/2017)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Novembro de 
2017, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no 
Regulamento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, para o preenchimento de três lugares da carreira 
de docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, área do 
ensino especial, em regime de contrato administrativo de pro-
vimento da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude 
(DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso 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 dois anos, 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:

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

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino especial que in-
clua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura na 
área do ensino secundário que inclua a componente de forma-
ção pedagógica e formação de docente do ensino especial re-
conhecida pela DSEJ; ou licenciatura e curso de formação pe-
dagógica na área do ensino secundário, e formação de docente 
do ensino especial reconhecida pela DSEJ, e demais 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 Trabalha-
dores da Administração Pública de Macau, vigente;

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido;

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas e da formação pedagógica;

教 育 暨 青 年 局

通 告

（職位編號：DS03/2017）

按照二零一七年十一月十三日社會文化司司長的批示，根據

第12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人

員的招聘、甄選和晉級培訓》的規定，教育暨青年局通過考核方

式開考，以行政任用合同方式招聘第一職階中學教育一級教師

職程三缺（特殊教育範疇）。

1. 方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

2. 報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

2.1. 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；

2.2. 具有包含師範培訓在內的屬特殊教育範疇學士學位；或

具有包含師範培訓在內的屬中學教育範疇且與主要任教學科領

域相關的學士學位，同時具有教育暨青年局認可的特殊教育教

師培訓；或具有與主要任教學科領域相關的學士學位，同時具有

中學教育範疇的師範培訓，同時具有教育暨青年局認可的特殊

教育教師培訓，以及現行《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；

2.3. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

3. 應提交的文件

3.1. 有效的身份證明文件副本；

3.2. 學歷及師範培訓的證明文件副本；
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3.3. 第264/2017號行政長官批示核准格式的專用印件《開考

履歷表》，以及附同相關證明文件的副本；

3.4. 倘有，職業補充培訓的證明文件副本；

3.5. 與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出的

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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

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

第3.1點、第3.2點、第3.4點及第3.5點所指文件，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。

4. 報考辦法及地點

投考人須提交第264/2017號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》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。

5. 職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado; 

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar;

3.5. 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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
3.1, 3.2, 3.4 e 3.5, se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
expressamente 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 apresentação 
do requerimento, ficha de inscrição em concurso, em impresso 
do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 264/2017, que deve ser entregue, juntamente com os docu-
mentos acima 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

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas;

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
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展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

（在行政單位工作，執行與特殊教育相關的教學技術性質的

職務，為以中文為母語有特殊教育需要的學生進行評估，以及為

家長、教學人員組織工作坊或相關的培訓活動。）

6. 薪俸、工作條件及待遇

第一職階中學教育一級教師職程教師薪俸點為第12/2010號

法律附件表一所載的440點，以及享有公職法律制度規定的福利

及權利。

7. 聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem;

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina;

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

(Na subunidade administrativa, exercer funções de natureza 
técnico-pedagógica relativa a área de ensino especial, avaliar 
os alunos com necessidades educativas especiais, de língua ma-
terna chinesa, e organizar workshops ou acções de formação 
para pais e pessoal docente.)

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, da 
carreira docente, vence pelo índice 440, constante do mapa I, 
anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e regalias previs-
tos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos», precedido de um período experimental com a dura-
ção de seis meses.
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8. 甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

8.1. 知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

第二階段——試教（佔知識考試25%）

8.2. 甄選面試——20%

8.3. 履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段的知識考試中得分低於50分，即被淘汰，

不被獲准進入第二階段的知識考試。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、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。

如得分相同，投考人的排序按經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》

第三十四條所規定的優先條件為之。

9. 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

10. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

10.1. 法律知識：

a）《澳門特別行政區基本法》。

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1.Prova de conhecimentos — 70%:

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carác-
ter eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);

2.ª fase — Prova prática pedagógica: (25% da prova de co-
nhecimentos);

8.2. Entrevista de selecção — 20%;

8.3. Análise curricular — 10%.

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase da prova de conhecimen-
tos.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
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.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

9. Classificação final

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

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;
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b）十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》。

c）《澳門公職法律制度》：

——《澳門公共行政工作人員通則》。

——第14/2009號法律——公務人員職程制度。

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度。

——經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法

規——公務人員的招聘、甄選及晉級培訓。

d）澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構。

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》。

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》。

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》。

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》。

——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。

——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。

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

——第19/2016號社會文化司司長批示——小學教育階段基

本學力要求的具體內容。

——第55/2017號社會文化司司長批示——高中教育階段的

基本學力要求的具體內容。

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);

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

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

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos, alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017.

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

— Quadro orientador da organização curricular para a edu-
cação pré-escolar e ensino primário, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 38/94/M, de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário geral, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/94/M, 
de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário complementar, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 46/97/M, de 10 de Novembro;

— Regime educativo especial, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 33/96/M, de 1 de Julho;

— 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.

— 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;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 
básicas do ensino infantil;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino primário;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário com-
plementar;
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——第56/2017號社會文化司司長批示——初中教育階段的

基本學力要求的具體內容。

——第6/2017號社會文化司司長批示——教學人員專業準

則。

10.2. 與特殊教育範疇相關的專業知識，尤其在教育、課程、

教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

11. 公佈名單

臨時名單及確定名單張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓

教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈

於《澳門特別行政區公報》，張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號

一樓教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.

gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓

教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.mo/。

12. 適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及經第23/2017號行政法規

修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培

訓》所規範。

13. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

14. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：中心主任（代任） 馮紫華

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário geral;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-
ra n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente.

10.2 Conhecimentos profissionais na área do ensino especial, 
principalmente, ensino, currículo, pedagogia, avaliação dos 
alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova.

11. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida de D. João 
IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizadas na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, em http://www.dsej.gov.mo/, sendo os anúncios com 
indicação dos locais de afixação e consulta publicados no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. 

O aviso com indicação do local, data e hora da aplicação dos 
métodos de selecção será publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau e afixado na Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida de D. 
João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizado 
na página electrónica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, em http://www.dsej.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na DSEJ, 
sita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem 
como disponibilizadas na página electrónica da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, em http://www.dsej.gov.
mo/, sendo os anúncios com indicação dos locais de afixação e 
consulta publicados no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

A lista classificativa final após homologação é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
bem como disponibilizada na página electrónica da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, em http://www.dsej.gov.
mo/.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes na Lei 
n.º 12/2010 e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017.

13. Observações

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.

14. Júri:

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Fong Chi Wa, directora de centro, substituta. 
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正選委員：中學教育一級教師 張家儀 

  中學教育一級教師 林敏儀

候補委員：職務主管 黃雪媛

  中學教育一級教師 王培梅

（職位編號：DS04/2017）

按照二零一七年十一月十三日社會文化司司長的批示，根據

第12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人

員的招聘、甄選和晉級培訓》的規定，教育暨青年局通過考核方

式開考，以行政任用合同方式招聘第一職階中學教育一級教師

職程一缺（學科領域：數學，教學語文為中文）。

1. 方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

2. 報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

2.1. 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；

2.2. 具有包含師範培訓在內的屬中學教育範疇且與任教的

數學學科領域相關的學士學位；或具有與任教的數學學科領域

相關的學士學位，同時具有中學教育範疇的師範培訓，以及現行

《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；

2.3. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

3. 應提交的文件

3.1. 有效的身份證明文件副本；

3.2. 學歷及師範培訓的證明文件副本；

Vogais efectivas: Cheong Ka I, docente do ensino secundário 
de nível 1; e 

Lam Man I, docente do ensino secundário de nível 1. 

Vogais suplentes: Wong Sut Wun, chefia funcional; e 

Wong Pui Mui, docente do ensino secundário de nível 1. 

(Número de referência: DS04/2017)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Novembro de 
2017, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no 
Regulamento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos ser-
viços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, para o preenchimento de um lugar da carreira de 
docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, área disci-
plinar: matemática, em língua veicular chinesa, em regime de 
contrato administrativo de provimento da Direcção dos Servi-
ços de Educação e Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso 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 dois anos, 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:

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

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino secundário e re-
lativa à área disciplinar de matemática a leccionar, que inclua a 
componente de formação pedagógica; ou licenciatura relativa à 
área disciplinar de matemática a leccionar e curso de formação 
pedagógica na área do ensino secundário, e demais 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 Trabalha-
dores da Administração Pública de Macau, vigente;

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido;

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas e da formação pedagógica;
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3.3. 第264/2017號行政長官批示核准格式的專用印件《開考

履歷表》，以及附同相關證明文件的副本；

3.4. 倘有，職業補充培訓的證明文件副本；

3.5. 與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出的

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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

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

第3.1點、第3.2點、第3.4點及第3.5點所指文件，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。

4. 報考辦法及地點

投考人須提交第264/2017號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》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。

5. 職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado;

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar;

3.5. 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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
3.1, 3.2, 3.4 e 3.5, se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
expressamente 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 apresen-
tação do requerimento, ficha de inscrição em concurso, em 
impresso do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 264/2017, que deve ser entregue, juntamente com 
os documentos acima 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

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas;

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
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展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

（以普通話授課。）

6. 薪俸、工作條件及待遇

第一職階中學教育一級教師職程教師薪俸點為第12/2010號

法律附件表一所載的440點，以及享有公職法律制度規定的福利

及權利。

7. 聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

8. 甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem;

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina;

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

(Leccionar a aula em Mandarim.)

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, da 
carreira docente, vence pelo índice 440, constante do mapa I, 
anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e regalias previs-
tos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

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

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:
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8.1. 知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

第二階段——試教（佔知識考試25%）

8.2. 甄選面試——20%

8.3. 履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段的知識考試中得分低於50分，即被淘汰，

不被獲准進入第二階段的知識考試。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、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。

如得分相同，投考人的排序按經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》

第三十四條所規定的優先條件為之。

9. 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

10. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

10.1. 法律知識：

a）《澳門特別行政區基本法》。

b）十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》。

c）《澳門公職法律制度》：

——《澳門公共行政工作人員通則》。

8.1.Prova de conhecimentos — 70%:

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carác-
ter eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);

2.ª fase — Prova prática pedagógica: (25% da prova de co-
nhecimentos);

8.2.Entrevista de selecção — 20%;

8.3.Análise curricular — 10%.

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase da prova de conhecimen-
tos.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
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.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

9. Classificação final

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

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 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);
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——第14/2009號法律——公務人員職程制度。

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度。

——經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法

規——公務人員的招聘、甄選及晉級培訓。

d）澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構。

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》。

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》。

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》。

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》。

——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。

——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。

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

——第19/2016號社會文化司司長批示——小學教育階段基

本學力要求的具體內容。

——第55/2017號社會文化司司長批示——高中教育階段的

基本學力要求的具體內容。

——第56/2017號社會文化司司長批示——初中教育階段的

基本學力要求的具體內容。

——第6/2017號社會文化司司長批示——教學人員專業準

則。

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

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

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos, alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017;

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

— Quadro orientador da organização curricular para a edu-
cação pré-escolar e ensino primário, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 38/94/M, de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário geral, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/94/M, 
de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário complementar, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 46/97/M, de 10 de Novembro;

— Regime educativo especial, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 33/96/M, de 1 de Julho;

— 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;

— 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;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 
básicas do ensino infantil;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino primário;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário com-
plementar.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário geral;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-
ra n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente.
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10.2. 與中學教育數學學科領域相關的專業知識，尤其在教

育、課程、教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

11. 公佈名單

臨時名單及確定名單張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓

教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈

於《澳門特別行政區公報》，張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號

一樓教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.

gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓

教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.mo/。

12. 適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及經第23/2017號行政法規

修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培

訓》所規範。

13. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

14. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：中學校長 梁祐澄

正選委員：中學教育一級教師 吳艷芳

  中學教育一級教師 譚希名

10.2 Conhecimentos profissionais na área disciplinar de ma-
temática do ensino secundário, principalmente, ensino, currí-
culo, pedagogia, avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova.

11. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida de D. João 
IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizadas na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, em http://www.dsej.gov.mo/, sendo os anúncios com 
indicação dos locais de afixação e consulta publicados no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. 

O aviso com indicação do local, data e hora da aplicação dos 
métodos de selecção será publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau e afixado na Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida de D. 
João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizado 
na página electrónica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, em http://www.dsej.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na DSEJ, 
sita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem 
como disponibilizadas na página electrónica da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, em http://www.dsej.gov.
mo/, sendo os anúncios com indicação dos locais de afixação e 
consulta publicados no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

A lista classificativa final após homologação é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
bem como disponibilizada na página electrónica da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, em http://www.dsej.gov.
mo/.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes na Lei 
n.º 12/2010 e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017.

13. Observações

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.

14. Júri:

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Leong Iao Cheng, director da escola secundária. 

Vogais efectivos: Ng Im Fong, docente do ensino secundário 
de nível 1; e 

Tam Hei Meng, docente do ensino secundário de nível 1. 



19960 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 47 期 —— 2017 年 11 月 22 日

候補委員：中學教育一級教師 余巍

  中學教育一級教師 吳文慧

（職位編號：DS05/2017）

按照二零一七年十一月十三日社會文化司司長的批示，根據

第12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人

員的招聘、甄選和晉級培訓》的規定，教育暨青年局通過考核方

式開考，以行政任用合同方式招聘第一職階中學教育一級教師

職程一缺（學科領域：物理，教學語文為中文）。

1. 方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

2. 報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

2.1. 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；

2.2. 具有包含師範培訓在內的屬中學教育範疇且與任教的

物理學科領域相關的學士學位；或具有與任教的物理學科領域

相關的學士學位，同時具有中學教育範疇的師範培訓，以及現行

《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；

2.3. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

3. 應提交的文件

3.1. 有效的身份證明文件副本；

3.2. 學歷及師範培訓的證明文件副本；

3.3. 第264/2017號行政長官批示核准格式的專用印件《開考

履歷表》，以及附同相關證明文件的副本；

Vogais suplentes: U Ngai, docente do ensino secundário de 
nível 1; e 

Ung Man Wai, docente do ensino secundário de nível 1. 

(Número de referência: DS05/2017)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Novembro de 
2017, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no 
Regulamento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, para o preenchimento de um lugar da carreira de 
docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, área disci-
plinar: física, em língua veicular chinesa, em regime de contra-
to administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso 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 dois anos, 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:

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

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino secundário e 
relativa à área disciplinar de física a leccionar, que inclua a 
componente de formação pedagógica; ou licenciatura relativa à 
área disciplinar de física a leccionar e curso de formação peda-
gógica na área do ensino secundário, e demais 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;

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido;

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas e da formação pedagógica;

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado; 
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3.4. 倘有，職業補充培訓的證明文件副本；

3.5. 與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出的

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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

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

第3.1點、第3.2點、第3.4點及第3.5點所指文件，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。

4. 報考辦法及地點

投考人須提交第264/2017號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》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。

5. 職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar;

3.5. 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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
3.1, 3.2, 3.4 e 3.5, se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
expressamente 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 apresen-
tação do requerimento, ficha de inscrição em concurso, em 
impresso do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 264/2017, que deve ser entregue, juntamente com 
os documentos acima 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

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas;

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
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展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

（以普通話授課。）

6. 薪俸、工作條件及待遇

第一職階中學教育一級教師職程教師薪俸點為第12/2010號

法律附件表一所載的440點，以及享有公職法律制度規定的福利

及權利。

7. 聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

8. 甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

8.1. 知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem;

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina;

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

(Leccionar a aula em Mandarim.)

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, da 
carreira docente, vence pelo índice 440, constante do mapa I, 
anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e regalias previs-
tos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

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

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1.Prova de conhecimentos — 70%:

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carác-
ter eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);
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第二階段——試教（佔知識考試25%）

8.2. 甄選面試——20%

8.3. 履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段的知識考試中得分低於50分，即被淘汰，

不被獲准進入第二階段的知識考試。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、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。

如得分相同，投考人的排序按經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》

第三十四條所規定的優先條件為之。

9. 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

10. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

10.1. 法律知識：

a）《澳門特別行政區基本法》。

b）十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》。

c）《澳門公職法律制度》：

——《澳門公共行政工作人員通則》。

——第14/2009號法律——公務人員職程制度。

2.ª fase — Prova prática pedagógica: (25% da prova de co-
nhecimentos).

8.2. Entrevista de selecção — 20%;

8.3. Análise curricular — 10%.

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase da prova de conhecimen-
tos.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
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.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

9. Classificação final

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

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 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);

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos;
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——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度。

——經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法

規——公務人員的招聘、甄選及晉級培訓。

d）澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構。

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》。

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》。

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》。

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》。

——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。

——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。

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

——第19/2016號社會文化司司長批示——小學教育階段基

本學力要求的具體內容。

——第55/2017號社會文化司司長批示——高中教育階段的

基本學力要求的具體內容。

——第56/2017號社會文化司司長批示——初中教育階段的

基本學力要求的具體內容。

——第6/2017號社會文化司司長批示——教學人員專業準

則。

10.2. 與中學教育物理學科領域相關的專業知識，尤其在教

育、課程、教學、學生評核、輔導方面。

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

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos, alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017;

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

— Quadro orientador da organização curricular para a edu-
cação pré-escolar e ensino primário, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 38/94/M, de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário geral, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/94/M, 
de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário complementar, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 46/97/M, de 10 de Novembro;

— Regime educativo especial, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 33/96/M, de 1 de Julho;

— 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;

— 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;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 
básicas do ensino infantil;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino primário;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário com-
plementar;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário geral;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-
ra n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente.

10.2 Conhecimentos profissionais na área disciplinar de fí-
sica do ensino secundário, principalmente, ensino, currículo, 
pedagogia, avaliação dos alunos e aconselhamento.
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投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

11. 公佈名單

臨時名單及確定名單張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓

教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈

於《澳門特別行政區公報》，張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號

一樓教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.

gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓

教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.mo/。

12. 適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及經第23/2017號行政法規

修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培

訓》所規範。

13. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

14. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：中學校長　陳英倫

正選委員：學校督導員　張子明

  中學教育一級教師　阮蘊潔

候補委員：中學教育一級教師 余欣欣

  中學教育一級教師 譚希名

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova.

11. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida de D. João 
IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizadas na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, em http://www.dsej.gov.mo/, sendo os anúncios com 
indicação dos locais de afixação e consulta publicados no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. 

O aviso com indicação do local, data e hora da aplicação dos 
métodos de selecção será publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau e afixado na Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida de D. 
João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizado 
na página electrónica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, em http://www.dsej.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na DSEJ, 
sita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem 
como disponibilizadas na página electrónica da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, em http://www.dsej.gov.
mo/, sendo os anúncios com indicação dos locais de afixação e 
consulta publicados no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

A lista classificativa final após homologação é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
bem como disponibilizada na página electrónica da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, em http://www.dsej.gov.
mo/.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes na Lei 
n.º 12/2010 e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017.

13. Observações

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.

14. Júri:

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Chan Ieng Lon, director da escola secundária. 

Vogais efectivos: Cheong Chi Meng, inspector escolar; e 

Un Wan Kit, docente do ensino secundário de nível 1. 

Vogais suplentes: U Ian Ian, docente do ensino secundário 
de nível 1; e 

Tam Hei Meng, docente do ensino secundário de nível 1. 
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（職位編號：DP06/2017）

按照二零一七年十一月十三日社會文化司司長的批示，根據

第12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人

員的招聘、甄選和晉級培訓》的規定，教育暨青年局通過考核方

式開考，以行政任用合同方式招聘第一職階幼兒教育及小學教育

一級教師（小學）職程五缺（中文範疇，教學語文為中文）。

1. 方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

2. 報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

2.1. 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；

2.2. 具有包含師範培訓在內的屬小學教育範疇學士學位；

或具有學士學位，同時具有小學教育範疇的師範培訓，以及現行

《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；

2.3. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

3. 應提交的文件

3.1. 有效的身份證明文件副本；

3.2. 學歷及師範培訓的證明文件副本；

3.3. 第264/2017號行政長官批示核准格式的專用印件《開考

履歷表》，以及附同相關證明文件的副本；

3.4. 倘有，職業補充培訓的證明文件副本；

3.5. 與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出的

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

 (Número de referência: DP06/2017)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Novembro de 
2017, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no 
Regulamento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, para o preenchimento de cinco lugares da carreira 
de docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 (primário), 
1.º escalão, área de língua chinesa, em língua veicular chinesa, 
em regime de contrato administrativo de provimento da Direc-
ção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso 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 dois anos, 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:

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

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino primário que 
inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 
e curso de formação pedagógica na área do ensino primário, e 
demais requisitos gerais para o desempenho de funções públi-
cas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º do Esta-
tuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
vigente;

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido;

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas e da formação pedagógica;

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado; 

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar;

3.5. Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
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級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

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

第3.1點、第3.2點、第3.4點及第3.5點所指文件，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。

4. 報考辦法及地點

投考人須提交第264/2017號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》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。

5. 職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
3.1, 3.2, 3.4 e 3.5, se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
expressamente 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 apresen-
tação do requerimento, ficha de inscrição em concurso, em 
impresso do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 264/2017, que deve ser entregue, juntamente com 
os documentos acima 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

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas;

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem;
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——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

（以普通話授課。）

6. 薪俸、工作條件及待遇

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師職程教師薪俸點為

第12/2010號法律附件表四所載的440點，以及享有公職法律制

度規定的福利及權利。

7. 聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

8. 甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

8.1. 知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

第二階段——試教（佔知識考試25%）

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina;

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

(Leccionar a aula em Mandarim.)

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-
calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 
mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-
lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

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

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1.Prova de conhecimentos — 70%:

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carác-
ter eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);

2.ª fase — Prova prática pedagógica: (25% da prova de co-
nhecimentos);
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8.2. 甄選面試——20%

8.3. 履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段的知識考試中得分低於50分，即被淘汰，

不被獲准進入第二階段的知識考試。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、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。

如得分相同，投考人的排序按經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》

第三十四條所規定的優先條件為之。

9. 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

10. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

10.1. 法律知識：

a）《澳門特別行政區基本法》。

b）十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》。

c）《澳門公職法律制度》：

——《澳門公共行政工作人員通則》。

——第14/2009號法律——公務人員職程制度。

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度。

8.2. Entrevista de selecção — 20%;

8.3. Análise curricular — 10%.

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase da prova de conhecimen-
tos.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
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.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

9. Classificação final

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

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 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);

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

— Lei n.º 12/2015 —Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos;
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——經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法

規——公務人員的招聘、甄選及晉級培訓。

d）澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構。

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》。

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》。

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》。

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》。

——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。

——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。

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

——第19/2016號社會文化司司長批示——小學教育階段基

本學力要求的具體內容。

——第55/2017號社會文化司司長批示——高中教育階段的

基本學力要求的具體內容。

——第56/2017號社會文化司司長批示——初中教育階段的

基本學力要求的具體內容。

——第6/2017號社會文化司司長批示——教學人員專業準

則。

10.2. 與小學教育中文範疇相關的專業知識，尤其在教育、

課程、教學、學生評核、輔導方面。

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos, alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017;

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

— Quadro orientador da organização curricular para a edu-
cação pré-escolar e ensino primário, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 38/94/M, de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário geral, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/94/M, 
de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário complementar, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 46/97/M, de 10 de Novembro;

— Regime educativo especial, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 33/96/M, de 1 de Julho;

— 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;

— 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;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 
básicas do ensino infantil;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino primário;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário com-
plementar;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário geral;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-
ra n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente.

10.2 Conhecimentos profissionais na área da língua chinesa 
do ensino primário, principalmente, ensino, currículo, pedago-
gia, avaliação dos alunos e aconselhamento.
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投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

11. 公佈名單

臨時名單及確定名單張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓

教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈

於《澳門特別行政區公報》，張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號

一樓教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.

gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓

教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.mo/。

12. 適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及經第23/2017號行政法規

修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培

訓》所規範。

13. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

14. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：公立學校校長 胡潔

正選委員：公立小學副校長 馮素慧

  學校督導員 郭維緣

候補委員：公立小學副校長 何淑芬

  幼兒教育及小學教育一級教師（小學） 鮑少珍

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova.

11. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida de D. João 
IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizadas na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, em http://www.dsej.gov.mo/, sendo os anúncios com 
indicação dos locais de afixação e consulta publicados no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. 

O aviso com indicação do local, data e hora da aplicação dos 
métodos de selecção será publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau e afixado na Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida de D. 
João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizado 
na página electrónica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, em http://www.dsej.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na DSEJ, 
sita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem 
como disponibilizadas na página electrónica da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, em http://www.dsej.gov.
mo/, sendo os anúncios com indicação dos locais de afixação e 
consulta publicados no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

A lista classificativa final após homologação é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
bem como disponibilizada na página electrónica da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, em http://www.dsej.gov.
mo/.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017.

13. Observações

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.

14. Júri:

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Wu Kit, directora da escola oficial. 

Vogais efectivas: Fong Sou Wai, subdirectora de estabeleci-
mento oficial de ensino primário; e 

Kok Vai Iun, inspectora escolar. 

Vogais suplentes: Ho Soc Fan, subdirectora de estabeleci-
mento oficial de ensino primário; e 

Pao Sio Chan, docente dos ensinos infantil e primário de ní-
vel 1 (primário). 
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（職位編號：DP07/2017）

按照二零一七年十一月十三日社會文化司司長的批示，根據

第12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人

員的招聘、甄選和晉級培訓》的規定，教育暨青年局通過考核方

式開考，以行政任用合同方式招聘第一職階幼兒教育及小學教育

一級教師（小學）職程一缺（英文範疇）。

1. 方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

2. 報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

2.1. 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；

2.2. 具有包含師範培訓在內的屬小學教育範疇學士學位；

或具有學士學位，同時具有小學教育範疇的師範培訓，以及現行

《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；

2.3. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

3. 應提交的文件

3.1. 有效的身份證明文件副本；

3.2. 學歷及師範培訓的證明文件副本；

3.3. 第264/2017號行政長官批示核准格式的專用印件《開考

履歷表》，以及附同相關證明文件的副本；

3.4. 倘有，職業補充培訓的證明文件副本；

3.5. 與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出的

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

(Número de referência: DP07/2017)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Novembro de 
2017, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no 
Regulamento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos ser-
viços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, para o preenchimento de um lugar da carreira de 
docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 (primário), 1.º 
escalão, área de língua inglesa, em regime de contrato adminis-
trativo de provimento da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso 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 dois anos, 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:

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

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino primário que 
inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 
e curso de formação pedagógica na área do ensino primário, e 
demais requisitos gerais para o desempenho de funções públi-
cas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º do Esta-
tuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
vigente;

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido;

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas e da formação pedagógica;

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado; 

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar;

3.5. 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 
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級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

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

第3.1點、第3.2點、第3.4點及第3.5點所指文件，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。

4. 報考辦法及地點

投考人須提交第264/2017號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》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。

5. 職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
3.1, 3.2, 3.4 e 3.5, se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
expressamente 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 apresen-
tação do requerimento, Ficha de inscrição em concurso, em 
impresso do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 264/2017, que deve ser entregue, juntamente com 
os documentos acima 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

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas;

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem;

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina;
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——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

（在行政單位工作，執行教學技術性質的職務及教育研究工

作。）

6. 薪俸、工作條件及待遇

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師職程教師薪俸點為

第12/2010號法律附件表四所載的440點，以及享有公職法律制

度規定的福利及權利。

7. 聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

8. 甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

8.1. 知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

第二階段——試教（佔知識考試25%）

8.2. 甄選面試——20%

8.3. 履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

(Na subunidade administrativa, exercer funções de natureza 
técnico-pedagógica e realizar investigação na área educativa).

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-
calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 
mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-
lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

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

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1. Prova de conhecimentos — 70%;

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carác-
ter eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);

2.ª fase — Prova prática pedagógica: (25% da prova de co-
nhecimentos);

8.2. Entrevista de selecção — 20%;

8.3. Análise curricular — 10%.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. 
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投考人在第一階段的知識考試中得分低於50分，即被淘汰，

不被獲准進入第二階段的知識考試。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、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。

如得分相同，投考人的排序按經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》

第三十四條所規定的優先條件為之。

9. 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

10. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

10.1. 法律知識：

a）《澳門特別行政區基本法》。

b）十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》。

c）《澳門公職法律制度》：

——《澳門公共行政工作人員通則》。

——第14/2009號法律——公務人員職程制度。

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度。

——經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法

規——公務人員的招聘、甄選及晉級培訓。

d）澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構。

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase da prova de conhecimen-
tos.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
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.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

9. Classificação final

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

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 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);

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

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

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos, alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017;

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Decreto-Lei n.º 81/92/M, de 21 de Dezembro — Estrutura 
orgânica da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude;
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——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》。

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》。

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》。

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》。

——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。

——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。

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

——第19/2016號社會文化司司長批示——小學教育階段基

本學力要求的具體內容。

——第55/2017號社會文化司司長批示——高中教育階段的

基本學力要求的具體內容。

——第56/2017號社會文化司司長批示——初中教育階段的

基本學力要求的具體內容。

——第6/2017號社會文化司司長批示——教學人員專業準

則。

10.2. 與小學教育英文範疇相關的專業知識，尤其在教育、

課程、教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

11. 公佈名單

臨時名單及確定名單張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓

教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.

— Quadro orientador da organização curricular para a edu-
cação pré-escolar e ensino primário, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 38/94/M, de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário geral, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/94/M, 
de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário complementar, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 46/97/M, de 10 de Novembro;

— Regime educativo especial, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 33/96/M, de 1 de Julho;

— 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;

— 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;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 
básicas do ensino infanti;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino primário;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário com-
plementar;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário geral;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-
ra n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente;

10.2 Conhecimentos profissionais na área da língua inglesa 
do ensino primário, principalmente, ensino, currículo, pedago-
gia, avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova.

11. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida de D. João 
IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizadas na 
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mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈

於《澳門特別行政區公報》，張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號

一樓教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.

gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓

教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.mo/。

12. 適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及經第23/2017號行政法規

修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培

訓》所規範。

13. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

14. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：公立學校副校長 區燕興

正選委員：中學教育一級教師 譚曉汶

  幼兒教育及小學教育一級教師（小學） 劉萬霞

候補委員：中學教育一級教師 符瑞娃

  中學教育一級教師 吳蔓丹

（職位編號：DP08/2017）

按照二零一七年十一月十三日社會文化司司長的批示，根據

第12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人

página electrónica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, em http://www.dsej.gov.mo/, sendo os anúncios com 
indicação dos locais de afixação e consulta publicados no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. 

O aviso com indicação do local, data e hora da aplicação dos 
métodos de selecção será publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau e afixado na Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida de D. 
João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizado 
na página electrónica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, em http://www.dsej.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na DSEJ, 
sita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem 
como disponibilizadas na página electrónica da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, em http://www.dsej.gov.
mo/, sendo os anúncios com indicação dos locais de afixação e 
consulta publicados no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

A lista classificativa final após homologação é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
bem como disponibilizada na página electrónica da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, em http://www.dsej.gov.
mo/.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes na Lei 
n.º 12/2010 e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017.

13. Observações

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.

14. Júri:

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Ao In Heng, subdirectora da escola oficial. 

Vogais efectivas: Tam Hio Man, docente do ensino secundá-
rio de nível 1; e 

Lao Man Ha, docente dos ensinos infantil e primário de ní-
vel 1 (primário). 

Vogais suplentes: Fu Soi Wa, docente do ensino secundário 
de nível 1; e 

Ng Man Tan, docente do ensino secundário de nível 1. 

(Número de referência: DP08/2017)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Novembro de 
2017, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no 
Regulamento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regu-
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員的招聘、甄選和晉級培訓》的規定，教育暨青年局通過考核方

式開考，以行政任用合同方式招聘第一職階幼兒教育及小學教育

一級教師（小學）職程一缺（英文範疇，教學語文為英文）。

1. 方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

2. 報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

2.1. 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；

2.2. 具有包含師範培訓在內的屬小學教育範疇學士學位；

或具有學士學位，同時具有小學教育範疇的師範培訓，以及現行

《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；

2.3. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

3. 應提交的文件

3.1. 有效的身份證明文件副本；

3.2. 學歷及師範培訓的證明文件副本；

3.3. 第264/2017號行政長官批示核准格式的專用印件《開考

履歷表》，以及附同相關證明文件的副本；

3.4. 倘有，職業補充培訓的證明文件副本；

3.5. 與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出的

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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

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

第3.1點、第3.2點、第3.4點及第3.5點所指文件，則免除提交，但

須於報考時明確聲明。

lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos ser-
viços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, para o preenchimento de um lugar da carreira de 
docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 (primário), 1.º 
escalão, área de língua inglesa, em língua veicular inglesa, em 
regime de contrato administrativo de provimento da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso 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 dois anos, 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:

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

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino primário que 
inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 
e curso de formação pedagógica na área do ensino primário, e 
demais requisitos gerais para o desempenho de funções públi-
cas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º do Esta-
tuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
vigente.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido;

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas e da formação pedagógica;

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado; 

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar;

3.5. 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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
3.1, 3.2, 3.4 e 3.5, se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
expressamente tal facto na apresentação da candidatura.



N.º 47 — 22-11-2017 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 19979

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。

4. 報考辦法及地點

投考人須提交第264/2017號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》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。

5. 職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

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 apresen-
tação do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em 
impresso do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 264/2017, que deve ser entregue, juntamente com 
os documentos acima 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

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas;

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem;

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina;

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.
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非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

6. 薪俸、工作條件及待遇

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師職程教師薪俸點為

第12/2010號法律附件表四所載的440點，以及享有公職法律制

度規定的福利及權利。

7. 聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

8. 甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

8.1. 知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

第二階段——試教（佔知識考試25%）

8.2. 甄選面試——20%

8.3. 履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段的知識考試中得分低於50分，即被淘汰，

不被獲准進入第二階段的知識考試。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-
calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 
mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-
lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

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

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1. Prova de conhecimentos — 70%:

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carác-
ter eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);

2.ª fase — Prova prática pedagógica: (25% da prova de co-
nhecimentos);

8.2. Entrevista de selecção — 20%;

8.3. Análise curricular — 10%.

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase da prova de conhecimen-
tos.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.
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甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、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。

如得分相同，投考人的排序按經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》

第三十四條所規定的優先條件為之。

9. 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

10. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

10.1. 法律知識：

a）《澳門特別行政區基本法》。

b）十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》。

c）《澳門公職法律制度》：

——《澳門公共行政工作人員通則》。

——第14/2009號法律——公務人員職程制度。

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度。

——經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法

規——公務人員的招聘、甄選及晉級培訓。

d）澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構。

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》。

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》。

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》。

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
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.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

9. Classificação final

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

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 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);

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

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

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos, alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017.

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

— Quadro orientador da organização curricular para a edu-
cação pré-escolar e ensino primário, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 38/94/M, de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário geral, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/94/M, 
de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário complementar, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 46/97/M, de 10 de Novembro;
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——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》。

——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。

——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。

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

——第19/2016號社會文化司司長批示——小學教育階段基

本學力要求的具體內容。

——第55/2017號社會文化司司長批示——高中教育階段的

基本學力要求的具體內容。

——第56/2017號社會文化司司長批示——初中教育階段的

基本學力要求的具體內容。

——第6/2017號社會文化司司長批示——教學人員專業準

則。

10.2. 與小學教育英文範疇相關的專業知識，尤其在教育、

課程、教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

11. 公佈名單

臨時名單及確定名單張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓

教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈

於《澳門特別行政區公報》，張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號

一樓教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.

gov.mo/。

— Regime educativo especial, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 33/96/M, de 1 de Julho;

— 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;

— 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;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 
básicas do ensino infantil;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino primário;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário com-
plementar;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 
competências académicas básicas do ensino secundário geral;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-
ra n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente.

10.2 Conhecimentos profissionais na área da língua inglesa 
do ensino primário, principalmente, ensino, currículo, pedago-
gia, avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova.

11. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida de D. João 
IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizadas na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, em http://www.dsej.gov.mo/, sendo os anúncios com 
indicação dos locais de afixação e consulta publicados no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. 

O aviso com indicação do local, data e hora da aplicação dos 
métodos de selecção será publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau e afixado na Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida de D. 
João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizado 
na página electrónica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, em http://www.dsej.gov.mo/.



N.º 47 — 22-11-2017 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 19983

各階段性成績名單張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓

教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.mo/。

12. 適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及經第23/2017號行政法規

修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培

訓》所規範。

13. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

14. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：公立小學校長 Felizbina Carmelita Gomes

正選委員：公立小學校長 何艷華

  幼兒教育及小學教育一級教師（小學） 蘇靜雯

候補委員：中學教育一級教師 林慧嫻

  幼兒教育及小學教育一級教師（小學） 盧國勇

二零一七年十一月十四日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $76,505.00）

（職位編號：AE01/2017）

按照二零一七年十一月十三日社會文化司司長的批示，根據

第12/2010號法律、第12/2015號法律，以及經第23/2017號行政

法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉

級培訓》的規定，教育暨青年局通過考核方式開考，以行政任用

合同方式招聘第一職階教學助理員（輔助教學工作）三缺。

As listas classificativas intermédias são afixadas na DSEJ, 
sita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem 
como disponibilizadas na página electrónica da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, em http://www.dsej.gov.
mo/, sendo os anúncios com indicação dos locais de afixação e 
consulta publicados no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

A lista classificativa final após homologação é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
bem como disponibilizada na página electrónica da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, em http://www.dsej.gov.
mo/.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes na Lei 
n.º 12/2010 e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017.

13. Observações

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.

14. Júri:

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Felizbina Carmelita Gomes, directora de estabe-
lecimento oficial de ensino primário. 

Vogais efectivas: Ho Im Wa, directora de estabelecimento 
oficial de ensino primário; e 

Sou Cheng Man, docente dos ensinos infantil e primário de 
nível 1 (primário). 

Vogais suplentes: Lam Wai Han, docente do ensino secundá-
rio de nível 1; e 

Lou Kuok Iong, docente dos ensinos infantil e primário de 
nível 1 (primário). 

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 14 de 
Novembro de 2017.

A Directora, dos Serviços, Leong Lai. 

(Custo desta publicação $ 76 505,00)

(Número de referência: AE01/2017)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Novembro de 
2017, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, 
bem como no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017, para o preenchimento de 
três lugares da carreira de auxiliar de ensino, 1.º escalão (apoio 
ao trabalho pedagógico), em regime de contrato administrativo 
de provimento, da Direcção dos Serviços de Educação e Juven-
tude (DSEJ):
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1. 方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

2. 報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

2.1. 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；

2.2. 符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

2.3. 具備高中畢業學歷。

3. 應提交的文件

3.1. 有效的身份證明文件副本；

3.2. 學歷證明文件副本；

3.3. 第264/2017號行政長官批示核准格式的專用印件《開考

履歷表》，以及附同相關證明文件的副本；

3.4. 倘有，職業補充培訓的證明文件副本；

3.5. 與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出的

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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

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

第3.1點、第3.2點、第3.4點及第3.5點所指文件，則免除提交，但

須於報考時明確聲明。

4. 報考辦法及地點

投考人須提交第264/2017號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》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。

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso 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 dois anos, 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:

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

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

2.3. Estejam habilitados com o ensino secundário comple-
mentar.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido;

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas;

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado. 

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar.

3.5. 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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
3.1, 3.2, 3.4 e 3.5, se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
expressamente tal facto na apresentação da candidatura.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresentação 
do requerimento, ficha de inscrição em concurso, em impresso 
do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 
264/2017, que deve ser entregue, juntamente com os documentos 
acima 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.
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5. 職務內容

配合學校的發展規劃，完成學校指派的工作；了解教師的教

學計劃與教學活動，協助其完成工作；遵守學校訂定的工作指引，

對設施設備、教具進行管理和維護；確保學生在安全的環境內進

行學習活動；協助教師處理學生的情緒、行為及問題；參與會議，

對學校發展或課程計劃提出建議；協助教師加強家校合作。

輔助幼兒教育、小學教育，以及特殊教育的教學工作。

6. 薪俸、工作條件及待遇

第一職階教學助理員薪俸點為第12/2010號法律附件表六所

載的260點，以及享有公職法律制度規定的福利及權利。

7. 聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

8. 甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時），甄選面試及履歷

分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

8.1. 知識考試——50%（具淘汰性質）；

8.2. 甄選面試——40%；

8.3. 履歷分析——10%。

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在知識考試中得分低於50分，即被淘汰，不被獲准進

入甄選面試。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、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。

5. Conteúdo funcional

Concluir, em articulação com o planeamento do desenvolvi-
mento da escola, os trabalhos por ela determinados; inteirar-se 
dos planos e actividades pedagógicos dos docentes, apoiando-
-os na conclusão dos trabalhos; cumprir as directrizes de tra-
balho fixadas pela escola, bem como gerir e proteger as insta-
lações, os equipamentos e os instrumentos didácticos; garantir 
que os alunos realizam as actividades de aprendizagem num 
ambiente seguro; apoiar os docentes na forma como lidam com 
a emoção, comportamento e problemas dos alunos; participar 
nas reuniões e dar sugestões sobre o desenvolvimento da esco-
la ou plano curricular; apoiar os docentes no reforço de coope-
ração entre a família e a escola.

Apoio ao trabalho pedagógico nos ensinos infantil, primário 
e especial.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O auxiliar de ensino, 1.º escalão, vence pelo índice 260, cons-
tante do mapa VI, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direi-
tos e regalias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

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

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimentos, 
que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de três 
horas, entrevista de selecção e análise curricular, ponderadas 
da seguinte forma:

8.1. Prova de conhecimentos — 50% (com carácter elimina-
tório);

8.2. Entrevista de selecção — 40%;

8.3. Análise curricular — 10%;

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à entrevista 
de selecção os candidatos que obtenham classificação inferior 
a 50 valores na prova de conhecimentos.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências téc-
nicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos exigí-
veis para o exercício das funções a desempenhar.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
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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如得分相同，投考人的排序按經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》

第三十四條所規定的優先條件為之。

9. 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

10. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

10.1. 法律知識：

a）《澳門特別行政區基本法》。

b）十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》。

c）《澳門公職法律制度》：

——《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14/2009號法律——公務人員職程制度。

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度。

——經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法

規——公務人員的招聘、甄選及晉級培訓。

d）澳門教育相關之法例：

——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。

10.2. 相關的專業知識/擔任該職務範疇的知識。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos, alterado pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 23/2017.

9. Classificação final

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

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 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).

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

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

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos, alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017.

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

— 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.

10.2 Possui conhecimentos profissionais/conhecimentos para 
o desempenho das funções nesta área.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova.
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11. 公佈名單

臨時名單及確定名單張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓

教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈

於《澳門特別行政區公報》，張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號

一樓教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.

gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓

教育暨青年局並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於教育暨青年局網頁http://www.dsej.gov.mo/。

12. 適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及經第23/2017號行政法規

修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培

訓》所規範。

13. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

14. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：公立小學校長　黃烈

正選委員：幼兒教育及小學教育一級教師（小學） 傅潔玉

     一等技術員　劉美英

候補委員：公立小學副校長　莫家寶

     一等技術員　梁嘉琪

二零一七年十一月十六日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $9,148.00）

11. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida de D. João 
IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizadas na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, em http://www.dsej.gov.mo/, sendo os anúncios com 
indicação dos locais de afixação e consulta publicados no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. 

O aviso com indicação do local, data e hora da aplicação dos 
métodos de selecção será publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau e afixado na Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida de D. 
João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizado 
na página electrónica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, em http://www.dsej.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na DSEJ, 
sita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem 
como disponibilizadas na página electrónica da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, em http://www.dsej.gov.
mo/, sendo os anúncios com indicação dos locais de afixação e 
consulta publicados no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

A lista classificativa final após homologação é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
bem como disponibilizada na página electrónica da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, em http://www.dsej.gov.
mo/.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes na 
Lei n.º 12/2010 e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos, alterado pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 23/2017.

13. Observações

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.

14. Júri:

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Wong Lit, director de estabelecimento oficial de 
ensino primário. 

Vogais efectivas: Teresa Fu, docente dos ensinos infantil e 
primário de nível 1 (primário); e 

Lao Mei Ieng, técnica de 1.ª classe. 

Vogais suplentes: Mok Ka Pou, subdirectora de estabeleci-
mento oficial de ensino primário; e 

Leong Ka Kei, técnica de 1.ª classe. 

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 16 de 
Novembro de 2017.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 9 148,00)
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INSTITUTO CULTURAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, 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 (http://www.icm.gov.
mo), a lista classificativa da prova de conhecimentos dos can-
didatos ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação 
de provas, para o preenchimento de um lugar de técnico de 2.a 
classe, 1.º escalão, área de artes visuais, da carreira de técnico, 
em regime de contrato administrativo de provimento do Insti-
tuto Cultural, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 23 
de Novembro de 2016.

Instituto Cultural, aos 15 de Novembro de 2017.

O Presidente do Instituto, Leung Hio Ming.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Avisos

2017-IC-D-T-3

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Novembro de 2017, e 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010 e na Lei n.º 12/2015, bem 
como no Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se acha aberto o con-
curso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de três lugares da carreira de docente do ensino secundário de 
nível 1, 1.º escalão (área disciplinar: teatro), em regime de con-
trato administrativo de provimento do Instituto Cultural: 

1. Tipo, prazo e validade

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

A validade do concurso é de um ano, a contar da data da pu-
blicação da lista classificativa final.

2. Condições de candidatura

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

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

b) Preencham o requisito habilitacional previsto no n.º 1 do 
artigo 5.º da Lei n.º 12/2010, nomeadamente estejam habilita-

文 化 局

公 告

文化局為填補行政任用合同技術員職程第一職階二等技術

員（視覺藝術策劃範疇）一缺，經於二零一六年十一月二十三日

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的開考通告。現根據第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第二款的規

定公佈，投考人知識考試的成績名單已張貼於澳門塔石廣場文

化局大樓文化局總部及上載於文化局網頁（http://www.icm.gov.

mo），以供查閱。

二零一七年十一月十五日於文化局

局長 梁曉鳴

（是項刊登費用為 $881.00）

通 告

2017-IC-D-T-3

按照社會文化司司長二零一七年十一月六日的批示，以及根

據第12/2010號法律、第12/2015號法律及經第23/2017號行政法

規修改的第14/2016號行政法規的規定，文化局通過考核方式進

行對外開考，以行政任用合同制度招聘第一職階中學教育一級教

師職程三缺（學科領域：戲劇）。

1. 方式、期限及有效期

本對外開考以考核方式進行。《開考報名表》應自本通告公

佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的首個工作日起計二十日

內遞交。

本開考有效期一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 報考條件

凡在報考期限內符合以下條件，均可報考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）符合第12/2010號法律第五條第一款所規定具有包含師範

培訓在內的屬中學教育範疇且與任教的戲劇學科領域相關的學
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士學位；或具有與任教的戲劇學科領域相關的學士學位，同時具

有中學教育範疇的師範培訓，以及現行《澳門公共行政工作人員

通則》規定的擔任公職之一般要件；

c）具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

3. 報名方式、地點及報名時須遞交的資料及文件

3.1 投考人須填寫《開考報名表》（經第264/2017號行政長

官批示核准的專用表格），連同下列文件於指定期限及辦公時間

內以親送方式遞交到澳門塔石廣場文化局大樓。

3.2 須遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷及師範培訓的證明文件副本；

c）經投考人簽署的《開考履歷表》（經第264/2017號行政長

官批示核准的專用表格），以及附同相關證明文件副本；

d）與公共部門有聯繫的投考人尚應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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

與公共部門有聯繫的投考人，如上述a）、b）及d）項所指的

文件已存放於其個人檔案內，則無須提交，但須在報名表上明確

聲明。

為分析投考人所遞交的學歷證明文件是否符合本通告所要

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

載有各學年所有科目的文件。

4. 職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任；教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

dos com licenciatura na área do ensino secundário e relativa à 
área disciplinar de teatro a leccionar, que inclua a componente 
de formação pedagógica, ou licenciatura relativa à área disci-
plinar de teatro a leccionar e curso de formação pedagógica 
na área do ensino secundário, e demais requisitos gerais para 
o desempenho de funções públicas, previstos no Estatuto dos 
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, vigente;

c) Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

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

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimen-
to da «Ficha de Inscrição em Concurso» (formulário próprio 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017), 
a qual deve ser acompanhada dos documentos abaixo indica-
dos e entregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e 
durante as horas de expediente, no Instituto Cultural, sito na 
Praça do Tap Siac, Edifício do Instituto Cultural, Macau.

3.2 Documentos a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas e da formação pedagógica exigidas no presente 
aviso;

c) «Nota Curricular para Concurso», devidamente assinada 
pelo candidato (formulário próprio aprovado pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 264/2017), devendo a mesma ser 
acompanhada de cópia dos documentos comprovativos do 
mencionado;

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

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

A fim de verificar se os documentos das habilitações acadé-
micas apresentados pelos candidatos estão conformes, ou não, 
às requeridas no presente aviso, pode ser exigido aos candi-
datos a apresentação do programa dos cursos pertinentes, ou 
outros documentos donde constem as disciplinas de cada ano 
lectivo, caso necessário.

4. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais; os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.
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教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階中學教育一級教師的薪俸點為第12/2010號法律附

件表一所載的440點，以及享有公職法律制度規定的權利及福

利。

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas;

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e habilidades, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem;

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina;

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

5. Vencimento, direitos e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, vence 
pelo índice 440, constante do mapa I, anexo à Lei n.º 12/2010 e 
usufrui dos direitos e regalias previstos no Regime Jurídico da 
Função Pública.
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6. 任用方式

根據第12/2015號法律第四條及續後條文的規定，以行政任

用合同聘用，試用期為六個月。

7. 甄選方法

7.1 甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面

試及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

a）知識考試：70%

第一部分：三小時之筆試，具淘汰性質（佔知識考試成績的

75%）

第二部分：試教（佔知識考試成績的25%） 

b）甄選面試：20%

c）履歷分析：10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。凡在

知識考試第一部分中得分低於50分者，即被淘汰，且不能進入第

二部分的知識考試。

7.2 甄選方法的目的

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務。

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。

7.3 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

8. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

1）《澳門特別行政區基本法》；

2）十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

6. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei 
n.º 12/2015, precedido de um período experimental com a du-
ração de seis meses.

7. Método de selecção

7.1 A selecção será efectuada mediante prova de conheci-
mentos, que revestirá as formas de prova escrita, com a dura-
ção de três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de 
selecção e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 70%:

1.ª fase: Prova escrita, com a duração de 3 horas, de carácter 
eliminatório: (75% da prova de conhecimentos)

2.ª fase: Prova prática pedagógica: (25% da prova de conhe-
cimentos)

b) Entrevista de selecção: 20%;

c) Análise curricular: 10%.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. Consideram-se excluídos, não sen-
do admitidos à 2.a fase da prova de conhecimentos os candida-
tos que obtenham classificação inferior a 50 valores na 1.a fase.

7.2 Objectivos dos métodos de selecção

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais. 

A análise curricular examina a preparação do candidato 
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.

7.3 Classificação final

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

8. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

2) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;
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3）經十二月二十八日第62/98/M號法令修改的十二月二十一

日第87/89/M號法令核准之《澳門公共行政工作人員通則》；

4）經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律——公務人員

職程制度；

5）第12/2015號法律 —— 公共部門勞動合同制度；

6）經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規 

——公務人員的招聘、甄選及晉級培訓；

7）第20/2015號行政法規——文化局的組織及運作；

8）七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

9）九月十六日第54/96/M號法令核准之《技術及職業教育之

指導性制度》；

10）一月二十六日第4/98/M號法令核准之《藝術教育之法律

體系》；

11）第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

12）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；

13）第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

14）第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

15）第56/2017號社會文化司司長批示——初中教育基本學

力要求；

16）第164/2009號行政長官批示——澳門演藝學院內部規

章；

17）與戲劇學科領域相關的專業知識，尤其在教育、課程、

教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時可查閱上述法例，有關文本內

不能附有任何註解及範例。投考人不得以任何方式（包括使用電

子產品）查閱其他參考書籍或資料。

9. 公佈名單

關於考核的地點、日期及時間的通告將公佈於《澳門特別行

政區公報》。

3) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau (ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, com as alterações dadas pelo Decreto-
-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro;

4) Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017 — Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos;

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

6) Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017 — Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos;

7) Regulamento Administrativo n.º 20/2015 — Organização 
e funcionamento do Instituto Cultural;

8) Decreto-Lei n.º 33/96/M, de 1 de Julho, que aprova o Re-
gime educativo especial;

9) Quadro orientador da educação técnica e profissional nas 
modalidades previstas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54/96/M, 
de 16 de Setembro;

10) Ordenamento jurídico da educação artística, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/98/M, de 26 de Janeiro;

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

12) Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 
auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;

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

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

15) Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 56/2017 — Exigências das competências académicas 
básicas do ensino secundário geral;

16) Despacho do Chefe do Executivo n.º 164/2009 — Regu-
lamento Interno do Conservatório de Macau;

17) Conhecimentos profissionais na área disciplinar de teatro 
do ensino secundário, principalmente ensino, currículo, peda-
gogia, avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova de conhecimentos (prova escrita), os diplomas legais 
acima mencionados, não devendo tais diplomas conter quais-
quer anotações ou casos exemplificativos. Não é permitida a 
consulta a quaisquer outros livros ou documentos de referência 
por quaisquer formas, incluindo a utilização de aparelhos elec-
trónicos.

9. Publicação das listas

Os avisos sobre o local, data e hora da realização das provas, 
serão publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.
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臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門塔石廣場文

化局大樓內，並上載到文化局網頁 （http://www.icm.gov.mo）。

最後成績名單將在《澳門特別行政區公報》公佈。

10. 適用法例

本開考由第12/2010號法律及經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規規範。

11. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

12. 典試委員會的組成

典試委員會由下列成員組成：

主席：澳門演藝學院院長 周趙詠莊

正選委員：澳門演藝學院戲劇學校校長 陳栢添

  澳門演藝學院戲劇學校創作指導 李宇樑

候補委員：澳門演藝學院音樂學校校長 劉明燕

  澳門演藝學院舞蹈學校副校長   何軍妮

2017-IC-D-P-1

按照社會文化司司長二零一七年十一月六日的批示，以及根

據第12/2010號法律、第12/2015號法律及經第23/2017號行政法

規修改的第14/2016號行政法規的規定，文化局通過考核方式進

行對外開考，以行政任用合同制度招聘第一職階中學教育一級教

師職程一缺（鋼琴學科）。

1. 方式、期限及有效期

本對外開考以考核方式進行。《開考報名表》應自本通告公

佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的首個工作日起計二十日

內遞交。

本開考有效期一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 報考條件

凡在報考期限內符合以下條件，均可報考：

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Siac, Edifício do 
Instituto Cultural, Macau, e disponilizadas na página electró-
nica deste Instituto (http://www.icm.gov.mo). 

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

10. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alte-
rado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

11. Observações

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

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Chao Chiu Veng Chong, directora do Conserva-
tório de Macau.

Vogais efectivos: Chan Pak Tim, director da Escola de Tea-
tro do Conservatório de Macau; e

Lei I Leong, consultor para a área criativa da Escola de Tea-
tro do Conservatório de Macau.

Vogais suplentes: Liu Mingyan, directora da Escola de Músi-
ca do Conservatório de Macau

He Junni, subdirectora da Escola de Dança do Conservató-
rio de Macau.

2017-IC-D-P-1

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Novembro de 2017, 
e nos termos definidos na Lei n.º 12/2010 e na Lei n.º 12/2015, 
bem como no Regulamento Administrativo n.º 14/2016, altera-
do pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se acha aber-
to o concurso externo, de prestação de provas, para o preen-
chimento de um lugar da carreira de docente do ensino secun-
dário de nível 1, 1.º escalão (disciplina de piano), em regime de 
contrato administrativo de provimento do Instituto Cultural:

1. Tipo, prazo e validade

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

A validade do concurso é de um ano, a contar da data da pu-
blicação da lista classificativa final.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que, até ao termo 
do prazo de apresentação de candidaturas, satisfaçam as se-
guintes condições:
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a）澳門特別行政區永久性居民；

b）符合第12/2010號法律第五條第一款所規定具有包含師範

培訓在內的屬中學教育範疇且與任教的鋼琴學科領域相關的學

士學位；或具有與任教的鋼琴學科領域相關的學士學位，同時具

有中學教育範疇的師範培訓，以及現行《澳門公共行政工作人員

通則》規定的擔任公職之一般要件；

c）具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

3. 報名方式、地點及報名時須遞交的資料及文件

3.1 投考人須填寫《開考報名表》（經第264/2017號行政長

官批示核准的專用表格），連同下列文件於指定期限及辦公時間

內以親送方式遞交到澳門塔石廣場文化局大樓。

3.2 須遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷及師範培訓的證明文件副本；

c）經投考人簽署的《開考履歷表》（經第264/2017號行政長

官批示核准的專用表格），以及附同相關證明文件副本；

d）與公共部門有聯繫的投考人尚應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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

與公共部門有聯繫的投考人，如上述a）、b）及d）項所指的

文件已存放於其個人檔案內，則無須提交，但須在報名表上明確

聲明。

為分析投考人所遞交的學歷證明文件是否符合本通告所要

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

載有各學年所有科目的文件。

4. 職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任；教師須配合教育政策，並按照課

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

b) Preencham o requisito habilitacional previsto no n.º 1 do 
artigo 5.º da Lei n.º 12/2010, nomeadamente, estejam habilita-
dos com licenciatura na área do ensino secundário e relativa à 
área disciplinar de piano a leccionar, que inclua a componente 
de formação pedagógica, ou licenciatura relativa à área disci-
plinar de piano a leccionar e curso de formação pedagógica 
na área do ensino secundário, e demais requisitos gerais para 
o desempenho de funções públicas, previstos no Estatuto dos 
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, vigente;

c) Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

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

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimen-
to da «Ficha de Inscrição em Concurso» (formulário próprio 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017), 
a qual deve ser acompanhada dos documentos abaixo indica-
dos e entregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e 
durante as horas de expediente, no Instituto Cultural, sito na 
Praça do Tap Siac, Edifício do Instituto Cultural, Macau.

3.2 Documentos a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas e da formação pedagógica exigidas no presente 
aviso;

c) «Nota Curricular para Concurso», devidamente assinada 
pelo candidato (formulário próprio aprovado pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 264/2017), devendo a mesma ser 
acompanhada de cópia dos documentos comprovativos do 
mencionado;

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

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

A fim de verificar se os documentos das habilitações acadé-
micas apresentados pelos candidatos estão conformes, ou não, 
às requeridas no presente aviso, pode ser exigido aos candi-
datos a apresentação do programa dos cursos pertinentes, ou 
outros documentos donde constem as disciplinas de cada ano 
lectivo, caso necessário.

4. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
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程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

suas responsabilidades profissionais; os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas;

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e habilidades, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem;

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina;

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.
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5. 薪俸、權利及福利

第一職階中學教育一級教師的薪俸點為第12/2010號法律附

件表一所載的440點，以及享有公職法律制度規定的權利及福

利。

6. 任用方式

根據第12/2015號法律第四條及續後條文的規定，以行政任

用合同聘用，試用期為六個月。

7. 甄選方法

7.1 甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和專業技能實

踐考試（四十分鐘），甄選面試及履歷分析等方法進行，該等方

法的評分比例如下：

a）知識考試：70%

第一部分：三小時之筆試，具淘汰性質（佔知識考試成績的

75%）

第二部分：四十分鐘之專業技能實踐考試（佔知識考試成績

的25%），包括：

• 從Carl Czerny, The Art of Finger Dexterity for Piano, 

Op.740 書中第三十首至第五十首，自選其中一首演奏

• 自選中國和西方鋼琴作品各一首，兩首作品演奏總時長不

多於十五分鐘

• 視奏

b）甄選面試：20%

c）履歷分析：10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。凡在

知識考試第一部分中得分低於50分者，即被淘汰，且不能進入第

二部分的知識考試。

7.2 甄選方法的目的

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務。

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。

5. Vencimento, direitos e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, vence 
pelo índice 440, constante do mapa I, anexo à Lei n.º 12/2010 e 
usufrui dos direitos e regalias previstos no Regime Jurídico da 
Função Pública.

6. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei 
n.º 12/2015, precedido de um período experimental com a du-
ração de seis meses.

7. Método de selecção

7.1 A selecção será efectuada mediante prova de conheci-
mentos, que revestirá as formas de prova escrita, com a du-
ração de três horas e de prova prática de aptidão vocacional 
específica, com a duração de quarenta minutos, entrevista de 
selecção e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 70:

1.ª fase: prova escrita, com a duração de 3 horas, de carácter 
eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);

2.ª fase: prova prática de aptidão vocacional específica, com 
a duração de 40 minutos: (25% da prova de conhecimentos), 
incluindo:

• Uma peça de livre escolha entre os números de peças 30 e 
50 do livro de partituras «Carl Czerny, The Art of Finger Dex-
terity for Piano, Op.740»;

• Duas peças para piano de livre escolha (incluindo uma 
obra chinesa e uma ocidental), a duração total destas duas pe-
ças não deve exceder 15 minutos;

• Leitura à primeira vista.

b) Entrevista de selecção: 20%;

c) Análise curricular: 10%.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. Consideram-se excluídos, não sen-
do admitidos à 2.ª fase da prova de conhecimentos os candida-
tos que obtenham classificação inferior a 50 valores na 1.ª fase.

7.2 Objectivos dos métodos de selecção

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais. 

A análise curricular examina a preparação do candidato 
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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7.3 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

8. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

1）《澳門特別行政區基本法》；

2）十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

3）經十二月二十八日第62/98/M號法令修改的十二月二十一

日第87/89/M號法令核准之《澳門公共行政工作人員通則》；

4）經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律——公務人員

職程制度；

5）第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

6）經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規 

——公務人員的招聘、甄選及晉級培訓；

7）第20/2015號行政法規——文化局的組織及運作；

8）七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

9）九月十六日第54/96/M號法令核准之《技術及職業教育之

指導性制度》；

10）一月二十六日第4/98/M號法令核准之《藝術教育之法律

體系》；

11）第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

12）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；

13）第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

14）第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

15）第56/2017號社會文化司司長批示——初中教育基本學

力要求；

16）第164/2009號行政長官批示——澳門演藝學院內部規

章；

7.3 Classificação final

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

8. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

3) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 
21 de Dezembro, com as alterações dadas pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro;

4) Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017 — Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos;

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

6) Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017 — Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos;

7) Regulamento Administrativo n.º 20/2015 — Organização 
e funcionamento do Instituto Cultural;

8) Decreto-Lei n.º 33/96/M, de 1 de Julho, que aprova o Re-
gime educativo especial;

9) Quadro orientador da educação técnica e profissional nas 
modalidades previstas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54/96/M, 
de 16 de Setembro;

10) Ordenamento jurídico da educação artística, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/98/M, de 26 de Janeiro;

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

12) Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 
auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;

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

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

15) Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 56/2017 — Exigências das competências académicas 
básicas do ensino secundário geral;

16) Despacho do Chefe do Executivo n.º 164/2009 — Regu-
lamento Interno do Conservatório de Macau;
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17）第111/2010號社會文化司司長批示——澳門演藝學院舞

蹈學校高中職業技術教育《芭蕾舞技術課程》及《中國舞技術課

程》的課程計劃；

18）與音樂學科領域相關的專業知識，尤其在鋼琴演奏、課

程、教學、編曲、學 生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時可查閱上述法例，有關文本內

不能附有任何註解及範例。投考人不得以任何方式（包括使用電

子產品）查閱其他參考書籍或資料。

9. 公佈名單

關於考核的地點、日期及時間的通告將公佈於《澳門特別行

政區公報》。

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門塔石廣場文

化局大樓內，並上載到文化局網頁（http://www.icm.gov.mo）。

最後成績名單將在《澳門特別行政區公報》公佈。

10. 適用法例

本開考由第12/2010號法律及經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規規範。

11. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

12. 典試委員會的組成

典試委員會由下列成員組成：

主席：澳門演藝學院院長 周趙詠莊

正選委員：澳門演藝學院舞蹈學校副校長 何軍妮

  澳門演藝學院音樂學校校長 劉明燕

候補委員：澳門演藝學院戲劇學校校長 陳栢添

  澳門演藝學院戲劇學校創作指導 李宇樑

2017-IC-D-M-1

按照社會文化司司長二零一七年十一月六日的批示，以及根

據第12/2010號法律、第12/2015號法律及經第23/2017號行政法

17) Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 111/2010 — Curso de Técnicas de Ballet e do Curso de 
Técnicas de Dança Chinesa do ensino secundário-complemen-
tar técnico-profissional da Escola de Dança do Conservatório 
de Macau;

18) Conhecimentos profissionais na área disciplinar de mú-
sica, principalmente, piano, currículo, pedagogia, execução de 
arranjos, avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova de conhecimentos (prova escrita), os diplomas legais 
acima mencionados, não devendo tais diplomas conter quais-
quer anotações ou casos exemplificativos. Não é permitida a 
consulta a quaisquer outros livros ou documentos de referência 
por quaisquer formas, incluindo a utilização de aparelhos elec-
trónicos.

9. Publicação das listas

Os avisos sobre o local, data e hora da realização das provas, 
serão publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Siac, Edifício do 
Instituto Cultural, Macau, e disponilizadas na página electró-
nica deste Instituto (http://www.icm.gov.mo). 

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

10. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alte-
rado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

11. Observações

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

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Chao Chiu Veng Chong, directora do Conserva-
tório de Macau.

Vogais efectivos: He Junni, subdirectora da Escola de Dança 
do Conservatório de Macau; e

Liu Mingyan, directora da Escola de Música do Conservató-
rio de Macau.

Vogais suplentes: Chan Pak Tim, director da Escola de Tea-
tro do Conservatório de Macau; e

Lei I Leong, consultor para a área criativa da Escola de Tea-
tro do Conservatório de Macau.

2017-IC-D-M-1

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Novembro de 2017, 
e nos termos definidos na Lei n.º 12/2010 e na Lei n.º 12/2015, 
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規修改的第14/2016號行政法規的規定，文化局通過考核方式進

行對外開考，以行政任用合同制度招聘第一職階中學教育一級教

師職程一缺（學科領域：音樂）。

1. 方式、期限及有效期

本對外開考以考核方式進行。《開考報名表》應自本通告公

佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的首個工作日起計二十日

內遞交。

本開考有效期一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 報考條件

凡在報考期限內符合以下條件，均可報考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）符合第12/2010號法律第五條第一款所規定具有包含師範

培訓在內的屬中學教育範疇且與任教的音樂學科領域相關的學

士學位；或具有與任教的音樂學科領域相關的學士學位，同時具

有中學教育範疇的師範培訓，以及現行《澳門公共行政工作人員

通則》規定的擔任公職之一般要件；

c）具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

3. 報名方式、地點及報名時須遞交的資料及文件

3.1 投考人須填寫《開考報名表》（經第264/2017號行政長

官批示核准的專用表格），連同下列文件於指定期限及辦公時間

內以親送方式遞交到澳門塔石廣場文化局大樓。

3.2 須遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷及師範培訓的證明文件副本；

c）經投考人簽署的《開考履歷表》（經第264/2017號行政長

官批示核准的專用表格），以及附同相關證明文件副本；

bem como no Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alte-
rado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se acha 
aberto o concurso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento de um lugar da carreira de docente do ensino 
secundário de nível 1, 1.º escalão (área disciplinar: música), em 
regime de contrato administrativo de provimento do Instituto 
Cultural:

1. Tipo, prazo e validade

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

A validade do concurso é de um ano, a contar da data da pu-
blicação da lista classificativa final.

2. Condições de candidatura

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

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

b) Preencham o requisito habilitacional previsto no n.º 1 do 
artigo 5.º da Lei n.º 12/2010, nomeadamente, estejam habilita-
dos com licenciatura na área do ensino secundário e relativa à 
área disciplinar de música a leccionar, que inclua a componen-
te de formação pedagógica, ou licenciatura relativa à área dis-
ciplinar de música a leccionar e curso de formação pedagógica 
na área do ensino secundário, e demais requisitos gerais para 
o desempenho de funções públicas, previstos no Estatuto dos 
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, vigente;

c) Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

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

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimen-
to da «Ficha de Inscrição em Concurso» (formulário próprio 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017), 
a qual deve ser acompanhada dos documentos abaixo indica-
dos e entregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e 
durante as horas de expediente, no Instituto Cultural, sito na 
Praça do Tap Siac, Edifício do Instituto Cultural, Macau.

3.2 Documentos a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas e da formação pedagógica exigidas no presente 
aviso;

c) «Nota Curricular para Concurso», devidamente assinada 
pelo candidato (formulário próprio aprovado pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 264/2017), devendo a mesma ser 
acompanhada de cópia dos documentos comprovativos do 
mencionado;
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d）與公共部門有聯繫的投考人尚應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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

與公共部門有聯繫的投考人，如上述a）、b）及d）項所指的

文件已存放於其個人檔案內，則無須提交，但須在報名表上明確

聲明。

為分析投考人所遞交的學歷證明文件是否符合本通告所要

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

載有各學年所有科目的文件。

4. 職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任；教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

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

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

A fim de verificar se os documentos das habilitações acadé-
micas apresentados pelos candidatos estão conformes, ou não, 
às requeridas no presente aviso, pode ser exigido aos candi-
datos a apresentação do programa dos cursos pertinentes, ou 
outros documentos donde constem as disciplinas de cada ano 
lectivo, caso necessário.

4. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais; os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas;

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e habilidades, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem;

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina;

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
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評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階中學教育一級教師的薪俸點為第12/2010號法律附

件表一所載的440點，以及享有公職法律制度規定的權利及福

利。

6. 任用方式

根據第12/2015號法律第四條及續後條文的規定，以行政任

用合同聘用，試用期為六個月。

7. 甄選方法

7.1 甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）、專業技能實踐

考試（四十分鐘）和試教，甄選面試及履歷分析等方法進行，該

等方法的評分比例如下：

a）知識考試：70%

第一部分：三小時之筆試（佔知識考試成績的50%）

第二部分：四十分鐘之專業技能實踐考試（佔知識考試成績

的25%），包括不少於三十分鐘的音樂表演，如有需要，可自備

伴奏人員，除鋼琴外須自備樂器

第三部分：試教（佔知識考試成績的25%）

b）甄選面試：20%

c）履歷分析：10%

gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

5. Vencimento, direitos e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, vence 
pelo índice 440, constante do mapa I, anexo à Lei n.º 12/2010 e 
usufrui dos direitos e regalias previstos no Regime Jurídico da 
Função Pública.

6. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei 
n.º 12/2015, precedido de um período experimental com a du-
ração de seis meses.

7. Método de selecção

7.1 A selecção será efectuada mediante prova de conheci-
mentos, que revestirá as formas de prova escrita, com a dura-
ção de três horas, prova prática de aptidão vocacional espe-
cífica, com a duração de quarenta minutos e de prova prática 
pedagógica, entrevista de selecção e análise curricular, ponde-
radas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 70%:

1.ª fase: Prova escrita, com a duração de 3 horas: (50% da 
prova de conhecimentos);

2.ª fase: Prova prática de aptidão vocacional específica, com 
a duração de 40 minutos: (25% da prova de conhecimentos), 
incluindo uma apresentação musical com, no mínimo, 30 mi-
nutos, podendo, se necessário, fazer-se acompanhar de acom-
panhador musical e devendo trazer o seu próprio instrumento 
musical para a realização da prova, à excepção do piano;

3.ª fase: Prova prática pedagógica: (25% da prova de conhe-
cimentos);

b) Entrevista de selecção: 20%;

c) Análise curricular: 10%.
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在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。凡在

知識考試第一部分及第二部分之平均得分低於50分者，即被淘

汰，且不能進入第三部分的知識考試。

7.2 甄選方法的目的

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務。

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。

7.3 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

8. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

1）《澳門特別行政區基本法》；

2）十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

3）經十二月二十八日第62/98/M號法令修改的十二月二十一

日第87/89/M號法令核准之《澳門公共行政工作人員通則》；

4）經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律——公務人員

職程制度；

5）第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

6）經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規 

——公務人員的招聘、甄選及晉級培訓；

7）第20/2015號行政法規——文化局的組織及運作；

8）七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. Consideram-se excluídos, não sen-
do admitidos à 3.a fase da prova de conhecimentos os candida-
tos que obtenham classificação média inferior a 50 valores na 1.a 
e 2.a fases.

7.2 Objectivos dos métodos de selecção

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais. 

A análise curricular examina a preparação do candidato 
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.

7.3 Classificação final

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

8. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

3) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 
21 de Dezembro, com as alterações dadas pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro;

4) Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017 — Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos;

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

6) Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017 — Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos;

7) Regulamento Administrativo n.º 20/2015 — Organização 
e funcionamento do Instituto Cultural;

8) Decreto-Lei n.º 33/96/M, de 1 de Julho, que aprova o Re-
gime educativo especial;
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9）九月十六日第54/96/M號法令核准之《技術及職業教育之

指導性制度》；

10）一月二十六日第4/98/M號法令核准之《藝術教育之法律

體系》；

11）第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

12）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；

13）第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

14）第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

15）第56/2017號社會文化司司長批示——初中教育基本學

力要求；

16）第164/2009號行政長官批示——澳門演藝學院內部規

章；

17）第167/2011號社會文化司司長批示——澳門演藝學院音

樂學校職業技術高中教育《器樂演奏技術課程》及《聲樂表演技

術課程》的課程計劃；

18）與音樂學科領域相關的專業知識，尤其在教育、課程、

教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時可查閱上述法例，有關文本內

不能附有任何註解及範例。投考人不得以任何方式（包括使用電

子產品）查閱其他參考書籍或資料。

9. 公佈名單

關於考核的地點、日期及時間的通告將公佈於《澳門特別行

政區公報》。

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門塔石廣場文

化局大樓內，並上載到文化局網頁（http://www.icm.gov.mo）。

最後成績名單將在《澳門特別行政區公報》公佈。

10. 適用法例

本開考由第12/2010號法律及經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規規範。

9) Quadro orientador da educação técnica e profissional nas 
modalidades previstas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54/96/M, 
de 16 de Setembro;

10) Ordenamento jurídico da educação artística, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/98/M, de 26 de Janeiro;

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

12) Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 
auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;

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

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

15) Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 56/2017 — Exigências das competências académicas 
básicas do ensino secundário geral;

16) Despacho do Chefe do Executivo n.º 164/2009 — Regu-
lamento Interno do Conservatório de Macau;

17) Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura n.º 167/2011 — Planos curriculares do Curso de Técnica 
de Interpretação Instrumental e do Curso de Técnica de Inter-
pretação Vocal do ensino secundário-complementar técnico-
-profissional da Escola de Música do Conservatório de Macau;

18) Conhecimentos profissionais na área disciplinar de músi-
ca, principalmente, ensino, currículo, pedagogia, avaliação dos 
alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova de conhecimentos (prova escrita), os diplomas legais 
acima mencionados, não devendo tais diplomas conter quais-
quer anotações ou casos exemplificativos. Não é permitida a 
consulta a quaisquer outros livros ou documentos de referência 
por quaisquer formas, incluindo a utilização de aparelhos elec-
trónicos.

9. Publicação das listas

Os avisos sobre o local, data e hora da realização das provas, 
serão publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Siac, Edifício do 
Instituto Cultural, Macau, e disponilizadas na página electró-
nica deste Instituto (http://www.icm.gov.mo). 

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

10. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alte-
rado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
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11. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

12. 典試委員會的組成

 典試委員會由下列成員組成：

主席：澳門演藝學院院長 周趙詠莊

正選委員：澳門演藝學院音樂學校校長  劉明燕

  中學教育一級教師 張嘉順

候補委員：澳門演藝學院戲劇學校校長 陳栢添

  澳門演藝學院舞蹈學校副校長 何軍妮

二零一七年十一月十五日於文化局

局長 梁曉鳴

（是項刊登費用為 $34,240.00）

旅 遊 局

公 告

茲公佈，在為填補旅遊局以編制內的建築範疇高級技術員

職程第一職階二等高級技術員一個職缺以及未來兩年同一範

疇出現的第一職階二等高級技術員的職缺而以考核方式進行的

統一管理的對外開考（開考通告刊登於二零一六年十月十九日

第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組）中，按照刊登於二

零一七年九月二十七日第三十九期《澳門特別行政區公報》第

二組的載明擬填補開考職位部門的通告中所列的職缺，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

二十七條第二款規定，將旅遊局專業能力評估程序的投考人確

定名單張貼於澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心12樓旅遊局

接待處（查閱時間：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），並上載於本局網頁（ht tp://

industry.macaotourism.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://

www.safp.gov.mo/）。

二零一七年十一月十七日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $1,224.00）

11. Observações

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

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Chao Chiu Veng Chong, directora do Conserva-
tório de Macau.

Vogais efectivos: Liu Mingyan, directora da Escola de Músi-
ca do Conservatório de Macau; e

Cheong Ka Son, docente do ensino secundário de nível 1.

Vogais suplentes: Chan Pak Tim, director da Escola de Tea-
tro do Conservatório de Macau; e

He Junni, subdirectora da Escola de Dança do Conservató-
rio de Macau.

Instituto Cultural, aos 15 de Novembro de 2017.

O Presidente do Instituto, Leung Hio Ming.

(Custo desta publicação $ 34 240,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada no balcão de aten-
dimento da Direcção dos Serviços de Turismo, sito no Edif. 
Hotline, Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, 12.º 
andar, Macau, podendo ser consultada no local indicado, den-
tro 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 disponibi-
lizada nas páginas electrónicas destes Serviços (http://industry.
macaotourism.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), 
a lista definitiva dos candidatos à etapa de avaliação de com-
petências profissionais da Direcção dos Serviços de Turismo, 
do concurso de gestão uniformizada externo, de prestação de 
provas, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 
de Outubro de 2016, para o preenchimento do seguinte lugar 
indicados no aviso onde constam os Serviços interessados no 
preenchimento do lugar posto a concurso, publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 39, 
II Série, de 27 de Setembro de 2017: um lugar vago no quadro, 
e dos que vierem a verificar-se no prazo de dois anos, nestes 
Serviços, na categoria de técnico superior de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, da carreira de técnico superior, área de arquitectura.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 17 de Novembro de 
2017.

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)
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高 等 教 育 輔 助 辦 公 室

公 告

茲公佈，在為填補高等教育輔助辦公室編制內法律範疇高

級技術員職程第一職階二等高級技術員一個職缺以及未來兩年

同一範疇出現的第一職階二等高級技術員的職缺而以考核方式

進行的統一管理的對外開考（開考通告刊登於二零一六年十月

十九日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組）中，按照刊

登於二零一七年九月二十七日第三十九期《澳門特別行政區公

報》第二組的載明擬填補開考職位部門的通告中所列的職缺，

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》第二十七條第二款規定，將高等教育輔助辦公室專業能

力評估程序的投考人確定名單張貼於澳門羅理基博士大馬路

614A-640號龍成大廈七樓高等教育輔助辦公室（查閱時間：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），並上載於本辦網頁（http://www.gaes.gov.mo/）及行

政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

茲公佈，在為填補高等教育輔助辦公室以行政任用合同任

用的資訊範疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員一個職

缺以及未來兩年同一範疇出現的第一職階二等高級技術員的職

缺而以考核方式進行的統一管理的對外開考（開考通告刊登於

二零一六年十月十九日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二

組）中，按照刊登於二零一七年九月二十七日第三十九期《澳門

特別行政區公報》第二組的載明擬填補開考職位部門的通告中

所列的職缺，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》第二十七條第二款規定，將高等教育輔助辦

公室專業能力評估程序的投考人確定名單張貼於澳門羅理基博

士大馬路614A-640號龍成大廈七樓高等教育輔助辦公室（查閱

時間：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），並上載於本辦網頁（http://www.gaes.gov.

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

二零一七年十一月十六日於高等教育輔助辦公室

主任 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $2,144.00）

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Anúncios

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.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 no Gabinete de Apoio 
ao Ensino Superior, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues 
n.os 614A-640, Edifício Long Cheng, 7.º andar, Macau, podendo 
ser consultada no local indicado, dentro do horário de expe-
diente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-
-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página elec-
trónica deste Gabinete (http://www.gaes.gov.mo/) e dos SAFP 
(http://www.safp.gov.mo/) a lista definitiva dos candidatos à 
etapa de avaliação de competências profissionais do Gabinete 
de Apoio ao Ensino Superior, do concurso de gestão unifor-
mizada externo, de prestação de provas (aviso de concurso pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2016), para o 
preenchimento do seguinte lugar indicado no aviso onde cons-
tam os Serviços interessados no preenchimento do lugar posto 
a concurso, publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 27 de Setembro de 
2017: um lugar vago no quadro, e do que vier a verificar-se no 
prazo de dois anos neste Gabinete, na categoria de técnico su-
perior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
área jurídica.

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.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 no Gabinete de Apoio 
ao Ensino Superior, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues 
n.os 614A-640, Edifício Long Cheng, 7.º andar, Macau, poden-
do ser consultada no local indicado, dentro do horário de expe-
diente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-
-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página elec-
trónica deste Gabinete (http://www.gaes.gov.mo/) e dos SAFP 
(http://www.safp.gov.mo/) a lista definitiva dos candidatos à 
etapa de avaliação de competências profissionais do Gabinete 
de Apoio ao Ensino Superior, do concurso de gestão unifor-
mizada externo, de prestação de provas (aviso de concurso pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2016), para o 
preenchimento do seguinte lugar indicado no aviso onde cons-
tam os Serviços interessados no preenchimento do lugar posto 
a concurso, publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 27 de Setembro de 
2017: um lugar vago em regime de contrato administrativo de 
provimento, e do que vier a verificar-se no prazo de dois anos 
neste Gabinete, na categoria de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior, área de informática.

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 16 de Novembro 
de 2017.

O Coordenador do Gabinete, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 2 144,00)
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澳 門 大 學

公 告

（公開招標編號：PT/040/2017）

“澳門大學——E31學生活動中心廣場活動場地

設計及建造工程”

公開招標

根據刊登於二零一五年十二月三十一日第五十二期第二組

《澳門特別行政區公報》副刊澳門大學通告內澳門大學校長之

授權，現公佈以下公開招標公告：

1. 招標實體：澳門大學。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：澳門大學——E31學生活動中心廣場。

4. 承攬工程目的：為承攬澳門大學——E31學生活動中心廣

場活動場地設計及建造工程。

5. 最長總設計及施工期：210日曆天，工期較短為佳。

6. 標書的有效期：標書的有效期為90日曆天，由公開開標日

起計，可按《招標方案》規定延期。

7. 承攬類型：以總額承攬。

8. 臨時擔保：澳門幣壹拾萬零玖仟元正（$109,000.00），以

現金、抬頭為「澳門大學」之本票或銀行/保險擔保書提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其

註冊申請的批准。

12. 講解會地點、日期及時間：

地點：中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，

4009室。

日期及時間：二零一七年十一月二十七日（星期一）下午三時

正。

UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncio

(Concurso Público n.º PT/040/2017)

Concurso público para a «Empreitada de concepção e 

construção de um espaço de actividades, na Praça do 

Centro das Actividades Estudantis (E31) 

da Universidade de Macau»

No uso dos poderes delegados pelo reitor da Universidade de 
Macau, conforme aviso da Universidade de Macau publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 52, II Série, Suplemento, de 31 de Dezembro de 2015, publi-
ca-se o seguinte anúncio de concurso público:

1. Entidade que põe a obra a concurso: Universidade de Macau.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Praça do Centro das Activida-
des Estudantis (E31) da Universidade de Macau.

4. Objecto da empreitada: empreitada de concepção e cons-
trução de um espaço de actividades, na Praça do Centro das 
Actividades Estudantis (E31) da Universidade de Macau.

5. Prazo máximo de concepção e execução: 210 dias corridos. 
É dada preferência ao prazo de execução mais curto. 

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

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global.

8. Caução provisória: $109 000,00 (cento e nove mil patacas), 
a prestar em numerário ou mediante ordem de caixa, garantia 
bancária ou seguro de caução, a favor da Universidade de Macau.

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, como reforço da caução definitiva prestada).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: entidades inscritas na Direcção 
dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, na moda-
lidade de execução de obras, e entidades que tenham entregado 
o pedido de tal inscrição antes da data do acto público, estando 
a admissão do segundo caso sujeita a aprovação do respectivo 
pedido.

12. Local, data e hora da sessão de esclarecimento:

Local: sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo (N6), 
na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, Taipa, 
Macau, China. 

Data e hora: 27 de Novembro de 2017, segunda-feira, às 15,00 
horas.
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13. 交標地點、日期及時間：

地點：中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，

4012室採購處。

截止日期及時間：二零一八年一月二日（星期二）下午五時

三十分正。

14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，

4009室。

日期及時間：二零一八年一月三日（星期三）上午十時正。

根據十一月八日第74/99/M號法令第八十條所規定的效力，

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。

15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，

4012室採購處。

時間：自本公告公佈日起至公開招標截標日期止，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

於採購處可取得公開招標案卷副本，每份為澳門幣貳仟元正

（$2,000.00）。

16. 評標準則及其所佔之比重：

——合理工期及工作計劃：10%；

——初步設計概念及方案：20%；

——競投者資歷及規模，設計或建造工程經驗：10%；

——參與是項設計及建造工程的人員組織架構、資歷及經

驗：15%；

——廉潔誠信及施工安全紀錄：5%；

——合理價格：40%；

總分數：100%。

17. 附加的說明文件：由二零一七年十一月二十二日（星期

三）至截標日止，競投者應前往中國澳門氹仔大學大馬路澳門大

學，N6行政樓四樓，4012室採購處，以了解有否附加之說明文

件。

13. Local, data e hora limite para entrega das propostas: 

Local: Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º 
andar do Edifício Administrativo (N6), na Universidade de 
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China. 

Data e hora limite: 2 de Janeiro de 2018, terça-feira, até às 
17,30 horas. 

14. Local, data e hora do acto público:

Local: Sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo (N6), 
na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, Taipa, 
Macau, China. 

Data e hora: 3 de Janeiro de 2018, quarta-feira, às 10,00 horas.

Os concorrentes ou os seus representantes devem estar 
presentes no acto público da abertura das propostas para os 
efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 
8 de Novembro, e também para esclarecer eventuais dúvidas 
relativas aos documentos apresentados no concurso.

15. Local, horário e preço para exame do processo e obten-
ção de cópia:

Local: Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º 
andar do Edifício Administrativo (N6), na Universidade de 
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China. 

Horário: nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 
às 17,30 horas, desde a data de publicação do presente anúncio 
até à data limite para a entrega das propostas.

Preço: na Secção de Aprovisionamento podem ser adquiridas 
cópias do processo do concurso público, pelo preço de $2 000,00 
(duas mil patacas) cada exemplar.

16. Critérios de apreciação das propostas e respectivos pesos 
de ponderação:

— Razoabilidade do prazo e plano de trabalho: 10%;

— Conceito e plano de concepção preliminares: 20%;

— Qualificação e dimensão do concorrente e a respectiva 
experiência em empreitadas de concepção ou construção: 10%;

— Estrutura orgânica, qualificação e experiência do pessoal 
interveniente na presente empreitada de concepção e constru-
ção: 15%;

— Integridade, honestidade e registo de segurança na execu-
ção de obras: 5%;

— Razoabilidade do preço: 40%;

Total: 100%.

17. Junção de esclarecimentos: os concorrentes devem com-
parecer na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 
4.º andar do Edifício Administrativo (N6), na Universidade 
de Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, a 
partir de 22 de Novembro de 2017, quarta-feira, inclusive, até 
ao fim do prazo de entrega das propostas, para tomar conheci-
mento de eventuais esclarecimentos adicionais.
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二零一七年十一月十五日於澳門大學

副校長 高薇

（是項刊登費用為 $4,588.00）

房 屋 局

公 告

﹝151/2017﹞

茲特公告，有關刊登於二零一七年十月二十五日第四十三期

《澳門特別行政區公報》第二組的“為氹仔經屋——湖畔大廈裙

樓（子部分B）提供管理服務”的公開招標，招標實體已按照招

標方案第3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氹仔湛江街

66-68號湖畔大廈1樓D房屋局離島辦事處查閱，有關資料亦可

透過房屋局網頁（http://www.ihm.gov.mo）下載。

二零一七年十一月十四日於房屋局

局長 山禮度

（是項刊登費用為 $1,018.00）

Universidade de Macau, aos 15 de Novembro de 2017. 

A Vice-Reitora, Kou Mei.

(Custo desta publicação $ 4 588,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Anúncio

[151/2017]

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para a 
prestação de serviços de administração para a Habitação Eco-
nómica da Taipa — Pódio do Edifício do Lago (Subcondomínio 
B), publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 43, II Série, de 25 de Outubro de 2017, e 
nos termos do n.º 3 do programa do concurso, foram prestados 
esclarecimentos escritos pela entidade que realiza o concurso e 
que os mesmos foram juntos ao processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta na Delegação das Ilhas do Instituto de Habitação (IH), 
sita na Rua de Zhanjiang, n.os 66-68, Edifício do Lago, 1.º an-
dar D, Taipa, durante o horário de expediente, encontrando-se 
também disponíveis na página electrónica do IH (http://www.
ihm.gov.mo).

Instituto de Habitação, aos 14 de Novembro de 2017.

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)
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