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SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada, na Divisão de Recur-
sos Humanos do Departamento Administrativo e Financeiro 
do Edifício dos Serviços de Alfândega, localizada na Rua de 
S. Tiago da Barra, Doca D. Carlos I, SW, Macau, a lista de 
ordenação final relativa à fase de concurso de admissão ao cur-
so de formação, homologada pelo despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança, de 17 de Junho de 2019, dos can-
didatos ao concurso de acesso, condicionado, de prestação de 
provas, para a admissão dos candidatos considerados aprova-
dos, destinados à frequência do curso de formação, com vista 
ao preenchimento de setenta lugares de verificador principal 
alfandegário da carreira geral de base, e três lugares de verifi-
cador principal alfandegário mecânico da carreira de especia-
listas, ambos do 1.º escalão, do quadro do pessoal alfandegário 
dos Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial 
de Macau, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 1, II Série, de 2 
de Janeiro de 2019, nos termos do n.º 6 do artigo 35.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, Selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, podendo os interessados consultar a 
lista em causa através da última Ordem de Serviço ou do website 
destes Serviços http://www.customs.gov.mo.

Serviços de Alfândega, aos 20 de Junho de 2019. 

O Subdirector-geral, substituto, Vong Man Chong.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Aviso

Despacho n.º 1/CGP/2019

Nos termos do n.º 3 do Despacho do Procurador n.º 12/2016, 
determino:

1. É alterado o pessoal de chefia, constante do Anexo I do 
Despacho n.º 1/CGP/2017, mediante o qual o chefe do Gabine-
te subdelega determinadas competências.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Julho 
de 2019.

Gabinete do Procurador, aos 19 de Junho de 2019.

A Chefe do Gabinete, substituta, Wu Kit I.

海 關

公 告

根據第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》第三十五條第六款的規定，經

於二零一九年一月二日第一期第二組《澳門特別行政區公報》公

佈的以考核方式進行限制性晉級開考，錄取合格者就讀培訓課

程，以填補澳門海關關員編制一般基礎職程第一職階首席關員

七十缺及專業職程第一職階機械專業首席關員三缺的培訓課程

錄取開考最後排名名單，經保安司司長於二零一九年六月十七日

批示認可，並已張貼在澳門媽閣上街嘉路一世船塢西南端海關

總部大樓行政財政廳人力資源處。各利害關係人尚可循即期海

關職務命令或網頁http://www.customs.gov.mo查閱。

二零一九年六月二十日於海關

代副關長 黃文忠

（是項刊登費用為 $1,462.00）

檢 察 長 辦 公 室

通 告

第1/CGP/2019號批示

根據第12/2016號檢察長批示第三款的規定，本人決定：

一、修改經辦公室主任作出的第1/CGP/2017號轉授權批示

的附表一所載的主管人員。

二、本批示自二零一九年七月一日起生效。

二零一九年六月十九日於檢察長辦公室

辦公室代主任 胡潔如

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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附表一

關於第1/CGP/2017號批示第二點所指的領導、主管

及職務主管

姓名 職務

卓倩芝 律政廳法律事務處代處長

（是項刊登費用為 $1,417.00）

法 務 局

名 單

為發出四十個私人公證員執照而進行的私人公證員培訓課

程開考通告刊登於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。

經行政長官對公佈於二零一八年十一月十四日第四十六期

《澳門特別行政區公報》第二組內之最後評核名單所提起的上

訴作部分得值的批示後，現重新公佈經更正的最後評核名單如

下：

一、及格的准考人：

名次
准考人

編號
准考人姓名 身份證編號

最後

成績

1.º 29 Diogo Lança Grais 
Pereira Baptista 1378XXXX ........70.380

2.º 48 Inês Nolasco Lamas 
Costa Antunes 5176XXXX ........68.995

3.º 102 施展龍 5135XXXX ........64.450

4.º 63 鄺玉球 7399XXXX ........64.420

5.º 73 梁瀚民 5098XXXX ........63.850

6.º 113 鄧永恆 5120XXXX ........63.720

7.º 49 Joana Monteiro 
Rodrigues 1444XXXX ........63.455

8.º 35 Filipe Regêncio 
Figueiredo 1563XXXX ........60.200

9.º 82 Luís Fernando Rijo 
Correia Pinto 5156XXXX ........60.020

10.º 103 Rui Filipe Gariso de 
Oliveira 1485XXXX ........59.970

11.º 9 Bernardo Afonso de 
Paiva Morão Alves 
Mateus 1360XXXX ........58.990

ANEXO I

Sobre a direcção, chefias e chefias funcionais referidas no
n.º 2 do Despacho n.º 1/CGP/2017

Nome Cargo

Cheok Sin Chi Chefe da Divisão de Assuntos Legais da 
DASJ, substituta

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Lista

De classificação final dos candidatos ao Curso de Formação 
de Notários Privados, cujo concurso foi aberto por aviso pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 31, II Série, de 2 de Agosto de 2017, com vista à 
atribuição de 40 licenças de notário privado.

A lista de classificação final (rectificada) é republicada na 
sequência do deferimento parcial pelo Chefe do Executivo de 
recursos interpostos da lista de classificação final publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau  
n.º 46, II Série, de 14 de Novembro de 2018.

A) Candidatos aprovados:

Ordem
N.º do 
candi-
dato

Nome do candidato
    BIR n.º Classificação 
 final

1.º 29 Diogo Lança Grais 
Pereira Baptista 1378XXXX .. 70,380

2.º 48 Inês Nolasco Lamas 
Costa Antunes 5176XXXX ... 68,995

3.º 102 Rui Farinha Fernan-
des Simões 5135XXXX .. 64,450

4.º 63 Kuong Iok Kao 7399XXXX .. 64,420

5.º 73 Leong Hon Man 5098XXXX .. 63,850

6.º 113 Tang Weng Hang 5120XXXX .. 63,720

7.º 49 Joana Monteiro Rodri-
gues 1444XXXX .. 63,455

8.º 35 Filipe Regêncio Fi-
gueiredo 1563XXXX .. 60,200

9.º 82 Luís Fernando Rijo 
Correia Pinto 5156XXXX .. 60,020

10.º 103 Rui Filipe Gariso de 
Oliveira 1485XXXX .. 59,970

11.º 9 Bernardo Afonso de 
Paiva Morão Alves 
Mateus 1360XXXX .. 58,990
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名次
准考人

編號
准考人姓名 身份證編號

最後

成績

12.º 118 Vasco Jorge Assis 
Passeira 5150XXXX ........58.800

13.º 40 馮璦琳 5105XXXX ........58.605

14.º 14 Carlos Eduardo 
Montezuma de Carvalho 
Coelho 1483XXXX ........58.510

15.º 20 周笑銀 1246XXXX ........58.480

16.º 32 Érica Mateus Germano 
de Medeiros 1445XXXX ........57.760

17.º 16 Catarina Manuel Guerra 
Rodrigues Gonçalves 1265XXXX ........57.505

18.º 124 黃秀英 5097XXXX........57.395

19.º 123 黃保毅 5107XXXX ........57.000

20.º 12 Bruno Miguel Pereira 
Pinto de Jesus Almeida 1519XXXX ........56.730

21.º 90 潘愛儀 5101XXXX ........56.620

22.º 23 張貴洪 5057XXXX ........56.330

23.º 28 羅方盛 1331XXXX ........55.200

24.º 125 胡秀環 7376XXXX ........54.575

25.º 76 梁永本 7306XXXX ........54.430

26.º 80 盧小芳 7393XXXX ........54.200

27.º 50 Joana Moreno de Sousa 
Durão Correia 1398XXXX ........53.780

28.º 37 Francisco de Sá da
Bandeira 1440XXXX ........53.770

29.º 24 趙崇明 5099XXXX ........53.575

30.º 17 陳華強 7440XXXX ........53.430

31.º 71 李煥江 7373XXXX ........53.275

32.º 3 André dos Santos 
Raquel 1539XXXX ........53.230

33.º 83 麥興業 5128XXXX ........53.180

34.º 100 Rodrigo Pedro Pais 
Clemente Mendia de 
Castro 1319XXXX ........53.100

35.º 26 蔡永昌 5094XXXX ........52.850

36.º 21 周成俊 5088XXXX ........52.660

37.º 99 Rita Rebelo Teixeira 
Paiva Martins 1553XXXX ........52.250

38.º 13 Carlos Alberto Salvador 
dos Santos Ferreira 5012XXXX ........52.160

39.º 18 曾新智 1327XXXX ........52.125

Ordem
N.º do 
candi-
dato

Nome do candidato
    BIR n.º Classificação 
 final

12.º 118 Vasco Jorge Assis 
Passeira 5150XXXX .. 58,800

13.º 40 Fung Oi Lam 5105XXXX .. 58,605

14.º 14 Carlos Eduardo Mon-
tezuma de Carvalho 
Coelho 1483XXXX .. 58,510

15.º 20 Chao Sio Ngan 1246XXXX .. 58,480

16.º 32 Érica Mateus Germa-
no de Medeiros 1445XXXX .. 57,760

17.º 16 Catarina Manuel 
Guerra Rodrigues 
Gonçalves 1265XXXX .. 57,505

18.º 124 Wong Sao Ieng 5097XXXX .. 57,395

19.º 123 Wong Pou Ngai 5107XXXX .. 57,000

20.º 12 Bruno Miguel Pereira 
Pinto de Jesus Almei-
da 1519XXXX... 56,730

21.º 90 Oriana Inacio Pun 5101XXXX ... 56,620

22.º 23 Cheong Kuai Hong 5057XXXX .. 56,330

23.º 28 David Alexander Silva 
Lopes 1331XXXX .. 55,200

24.º 125 Wu Sao Wan 7376XXXX .. 54,575

25.º 76 Leong Weng Pun 7306XXXX .. 54,430

26.º 80 Lou Sio Fong 7393XXXX .. 54,200

27.º 50 Joana Moreno de 
Sousa Durão Correia 1398XXXX .. 53,780

28.º 37 Francisco de Sá da 
Bandeira 1440XXXX .. 53,770

29.º 24 Chio Song Meng 5099XXXX .. 53,575

30.º 17 Chan Wa Keong 7440XXXX .. 53,430

31.º 71 Lei Wun Kong 7373XXXX .. 53,275

32.º 3 André dos Santos 
Raquel 1539XXXX .. 53,230

33.º 83 Mak Heng Ip 5128XXXX .. 53,180

34.º 100 Rodrigo Pedro Pais 
Clemente Mendia de 
Castro 1319XXXX... 53,100

35.º 26 Choi Veng Cheong 
Alberto 5094XXXX .. 52,850

36.º 21 Chau Seng Chon 5088XXXX .. 52,660

37.º 99 Rita Rebelo Teixeira 
Paiva Martins 1553XXXX... 52,250

38.º 13 Carlos Alberto 
Salvador dos Santos 
Ferreira 5012XXXX .. 52,160

39.º 18 Chang San Chi 1327XXXX .. 52,125
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名次
准考人

編號
准考人姓名 身份證編號

最後

成績

40.º 87 莫綺玲 5043XXXX ........51.850

41.º 11 盧偉樂 1357XXXX ........51.840

42.º 25 趙德和 7309XXXX ........51.605

43.º 96 于祺澤 1336XXXX ........51.520

44.º 108 蘇頌恩 5123XXXX ........51.415

45.º 95 Regina Ng 5122XXXX ........51.310

46.º 65 黎耀祥 5179XXXX ........50.910

47.º 43 何駿豪 5095XXXX ........50.860

48.º 111 鄧志強 5041XXXX ........50.800

49.º 112 鄧淑芬 5145XXXX ........50.585

50.º 59 江雪梅 5199XXXX ........50.480

51.º 8 區小平 7386XXXX ........50.310

52.º 79 廖善昌 5086XXXX ........50.050

二、被除名的准考人：

准考人

編號
准考人姓名 身份證編號 註

1 Alexandre Miguel da Costa Bastos 1310XXXX （c）

2 馬慧芬 1331XXXX （c）

4 Anizio Rodrigues Mok 5032XXXX （c）

5 António de Almeida Ferreira 5044XXXX （c）

6 歐力文 5147XXXX （c）

7 António Manuel dos Santos 1369XXXX （e）

10 Bruno António Beato da Ascenção 1414XXXX （e）

15 Catarina Luísa Pinto dos Santos de 
Carvalho Esteves Galvão

1376XXXX （c）

19 周國強 5065XXXX （e）

22 鄭成昌 5063XXXX （e）

27 Daniel Jorge Martins Xavier 1430XXXX （e）

30 Duarte Maria Tavares Peralta de 
Couto dos Santos

1402XXXX （d）

31 Elsa Rosemery de Deus Amaral do 
Espírito Santo

1389XXXX （c）

33 蘇雅莉 5056XXXX （e）

34 Filipa Sofia Lobato Barroso 
Almeida Santos

1536XXXX （e）

36 馮健埠 7382XXXX （e）

39 Francisco Pinto Frausto de 
Mascarenhas Gaivão

1365XXXX （a）

42 Helena Luísa Loureiro da Nazaré 
Monteiro Valente Branco Grosso

1533XXXX （e）

Ordem
N.º do 
candi-
dato

Nome do candidato
    BIR n.º Classificação 
 final

40.º 87 Mok I Leng 5043XXXX .. 51,850

41.º 11 Bruno Miguel dos San-
tos Nunes 1357XXXX .. 51,840

42.º 25 Chio Tak Wo 7309XXXX .. 51,605

43.º 96 Ricardo Alexandre 
Morgado Igreja 1336XXXX .. 51,520

44.º 108 Susana de Souza So 5123XXXX .. 51,415

45.º 95 Regina Ng 5122XXXX .. 51,310

46.º 65 Lai Io Cheong 5179XXXX ... 50,910

47.º 43 Ho Chon Hou 5095XXXX .. 50,860

48.º 111 Tang Chi Keong 5041XXXX .. 50,800

49.º 112 Tang Sok Fan 5145XXXX ... 50,585

50.º 59 Kong Sut Mui 5199XXXX .. 50,480

51.º 8 Ao Sio Peng 7386XXXX .. 50,310

52.º 79 Liu Sin Cheong Jose 5086XXXX .. 50,050

B) Candidatos excluídos:

N.º do 
candi-
dato

Nome do candidato BIR n.º Notas

1 Alexandre Miguel da Costa Bastos 1310XXXX (c)

2 Ana Rita Fernandes Martins 1331XXXX (c)

4 Anizio Rodrigues Mok 5032XXXX (c)

5 António de Almeida Ferreira 5044XXXX (c)

6 António Hernandes de Almeida 5147XXXX (c)

7 António Manuel dos Santos 1369XXXX (e)

10 Bruno António Beato da Ascensão 1414XXXX (e)

15 Catarina Luísa Pinto dos Santos de 
Carvalho Esteves Galvão 1376XXXX (c)

19 Chao Koc Keong 5065XXXX (e)

22 Cheang Seng Cheong 5063XXXX (e)

27 Daniel Jorge Martins Xavier 1430XXXX (e)

30 Duarte Maria Tavares Peralta de 
Couto dos Santos 1402XXXX (d)

31 Elsa Rosemery de Deus Amaral do 
Espírito Santo 1389XXXX (c)

33 Eulália das Felicidades Estrócio de 
Souza 5056XXXX (e)

34 Filipa Sofia Lobato Barroso Almei-
da Santos 1536XXXX (e)

36 Fong Kin Fao 7382XXXX (e)

39 Francisco Pinto Frausto de Masca-
renhas Gaivão 1365XXXX (a)

42 Helena Luísa Loureiro da Nazaré 
Monteiro Valente Branco Grosso 1533XXXX (e)
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准考人

編號
准考人姓名 身份證編號 註

44 何金明 5097XXXX （e）

45 洪榮坤 7441XXXX （e）

46 許鳳娟 5054XXXX （e）

47 Icília Dolores da Silva Berenguel 
Peres

1394XXXX （e）

51 João Armindo Nogueira Marques 1461XXXX （e）

52 João Carlos Bartilotti do Vale Roxo 1337XXXX （e）

53 João Luís Dias Soares 1249XXXX （d）

54 飛若翰 5011XXXX （e）

55 李秉鴻 5140XXXX （e）

56 José Filipe Moutinho Salreta 1544XXXX （e）

57 José Manuel Costa 1229XXXX （e）

58 Júlia Jerosch Herold 1321XXXX （e）

60 古偉明 7443XXXX （e）

61 關凱倫 5103XXXX （e）

62 郭頴玫 7396XXXX （e）

64 鄺國安 7386XXXX （a）

66 林鳳儀 5081XXXX （c）

67 劉小翠 5123XXXX （e）

68 劉運芳 5048XXXX （e）

69 李金月 5085XXXX （e）

70 李慧聰 5141XXXX （e）

72 梁澤波 7310XXXX （a）

74 梁安玲 7317XXXX （e）

75 梁碧華 5115XXXX （e）

77 李麗如 5021XXXX （e）

78 Liliana Sofia da Silva Faria 1452XXXX （e）

81 盧永妍 5122XXXX （e）

84 Maria Beatriz de Melo e Sá Segorbe 
Luís

1376XXXX （c）

85 Maria da Graça Fernandes Dias 
Saraiva

5161XXXX （b）

86 Miguel Monteiro Barbosa Moreira 
Cravo

1340XXXX （e）

88 李慧思 1439XXXX （c）

89 馬德龍 1390XXXX （e）

91 Paulo João Ramalho Gonçalves 1331XXXX （e）

93 高力圖 1368XXXX （a）

94 Raquel Alexandra Moreira Caria 1523XXXX （d）

N.º do 
candi-
dato

Nome do candidato BIR n.º Notas

44 Ho Kam Meng 5097XXXX (e)

45 Hong Weng Kuan 7441XXXX (e)

46 Hui Fung Kun 5054XXXX (e)

47 Icília Dolores da Silva Berenguel 
Peres 1394XXXX (e)

51 João Armindo Nogueira Marques 1461XXXX (e)

52 João Carlos Bartilotti do Vale Roxo 1337XXXX (e)

53 João Luís Dias Soares 1249XXXX (d)

54 João Manuel Salvador dos Santos 
Ferreira 5011XXXX (e)

55 José António Eulógio dos Remé-
dios 5140XXXX (e)

56 José Filipe Moutinho Salreta 1544XXXX (e)

57 José Manuel Costa 1229XXXX (e)

58 Júlia Jerosch Herold 1321XXXX (e)

60 Ku Wai Meng 7443XXXX (e)

61 Kuan Hoi Lon 5103XXXX (e)

62 Kuok Weng Mui 7396XXXX (e)

64 Kuong Kuok On 7386XXXX (a)

66 Lam Fong I 5081XXXX (c)

67 Lao Sio Choi 5123XXXX (e)

68 Lao Wan Fong 5048XXXX (e)

69 Lee Kam Iut 5085XXXX (e)

70 Lei Wai Chong 5141XXXX (e)

72 Leong Chak Po 7310XXXX (a)

74 Leong On Leng 7317XXXX (e)

75 Leong Pek Wa 5115XXXX (e)

77 Lídia da Glória Filomena da Luz 5021XXXX (e)

78 Liliana Sofia da Silva Faria 1452XXXX (e)

81 Lou Weng In 5122XXXX (e)

84 Maria Beatriz de Melo e Sá Segor-
be Luís 1376XXXX (c)

85 Maria da Graça Fernandes Dias 
Saraiva 5161XXXX (b)

86 Miguel Monteiro Barbosa Moreira 
Cravo 1340XXXX (e)

88 Mónica Sofia Tavira Neves dos San-
tos Augusto 1439XXXX (c)

89 Nuno Paulo da Luz Martins 1390XXXX (e)

91 Paulo João Ramalho Gonçalves 1331XXXX (e)

93 Pedro Manuel Loureiro da Nazaré 
Cortês Fernandez 1368XXXX (a)

94 Raquel Alexandra Moreira Caria 1523XXXX (d)
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准考人

編號
准考人姓名 身份證編號 註

97 Ricardo Gaspar Rosado de 
Carvalho

1248XXXX （a）

98 Rita da Costa Andorinho 1447XXXX （e）

104 Simone Maria Tavares Almeida 
Martins

1335XXXX （e）

105 Sofia Flor de Lima Mendes Martins 1545XXXX （b）

106 蘇兆基 5130XXXX （e）

109 譚志煒 5030XXXX （e）

110 譚健強 5029XXXX （e）

114 Tânia Cristina da Silva Pinho 1472XXXX （e）

115 Teresa Joana Nogueira Seco Sales 
Leitão

1383XXXX （e）

117 Vasco Filipe Bismark Soares 
Oliveira Barbosa

1406XXXX （e）

119 Victor Emanuel Carvalho Gomes 
Osório de Castro

1435XXXX （c）

120 Vitor José Fernandes Geraldes 
Gomes

1452XXXX （c）

121 黃中橋 7394XXXX （e）

122 王勁業 5134XXXX （e）

126 羅善齡 5024XXXX （d）

註：（a）因退出課程而被除名；

（b）因缺席過多而被除名；

（c）因缺席期末筆試一個或兩個階段而被除名；

（d）因期末筆試中途退出而被除名；

（e）因成績低於50分而被除名。

二零一九年六月十七日於法務局

典試委員會：

主席：法務局登記及公證事務廳登記官 Vicente João

 Monteiro

正選委員：私人公證員 石立炘

  第一公證署公證員 盧瑞祥現以代任方式擔任

  法務局副局長職務

（是項刊登費用為 $11,925.00）

N.º do 
candi-
dato

Nome do candidato BIR n.º Notas

97 Ricardo Gaspar Rosado de Carva-
lho 1248XXXX (a)

98 Rita da Costa Andorinho 1447XXXX (e)

104 Simone Maria Tavares Almeida 
Martins 1335XXXX (e)

105 Sofia Flor de Lima Mendes Martins 1545XXXX (b)

106 Sou Sio Kei 5130XXXX (e)

109 Tam Chi Wai 5030XXXX (e)

110 Tam Kin Keong 5029XXXX (e)

114 Tânia Cristina da Silva Pinho 1472XXXX (e)

115 Teresa Joana Nogueira Seco Sales 
Leitão 1383XXXX (e)

117 Vasco Filipe Bismark Soares Oli-
veira Barbosa 1406XXXX (e)

119 Victor Emanuel Carvalho Gomes 
Osório de Castro 1435XXXX (c)

120 Vitor José Fernandes Geraldes Go-
mes 1452XXXX (c)

121 Vong Chong Kio 7394XXXX (e)

122 Vong Keng Ip 5134XXXX (e)

126 Zelina Amélia Ribeiro Rodrigues 5024XXXX (d)

Notas: 

(a) Excluídos por terem desistido do curso;

(b) Excluídos por terem excedido o número de faltas;

(c) Excluídos por terem faltado a uma ou a ambas as fases da 
prova escrita final;

(d) Excluídos por terem desistido durante a prova escrita final;

(e) Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 valores.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 17 de Junho 
de 2019.

O Júri:

Presidente: Vicente João Monteiro, conservador em serviço 
no Departamento dos Assuntos dos Registos e do Notariado 
da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça.

Vogais efectivos: Paulino Comandante, notário privado; e

Lou Soi Cheong, notário do Primeiro Cartório Notarial, 
exercendo actualmente as funções de subdirector, substituto, 
da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça.

(Custo desta publicação $ 11 925,00)
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二零一九年六月十六日於商業及動產登記局——登記官 譚佩雯

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 16 de Junho de 2019.

A Conservadora, Tam Pui Man.

（是項刊登費用為 $385,020.00）
(Custo desta publicação $ 385 020,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncio

Concurso Público n.º 006/DGF/2019

«Prestação de serviço de segurança aos escritórios, parques de 

estacionamento e outras instalações, subordinados ao IAM»

Faz-se público que, pela autorização do Despacho do Chefe 
do Executivo, de 5 de Junho de 2019, se acha aberto o concurso 
público para a «Prestação de serviço de segurança aos escritó-
rios, parques de estacionamento e outras instalações, subordi-
nados ao IAM».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser 
obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de ex-
pediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto para 
os Assuntos e Municipais (IAM), sito na Avenida de Almeida 
Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, ou descarregados de forma gratuita 
através da página electrónica deste Instituto (http://www.iam.
gov.mo). Se os concorrentes quiserem descarregar os documen-
tos acima referidos, sendo também da sua responsabilidade a 
consulta de actualizações e alterações das informações na nossa 
página electrónica durante o período de entrega das propostas.

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 
do dia 16 de Julho de 2019. Os concorrentes ou seus represen-
tantes devem entregar as propostas e os documentos no Núcleo 
de Expediente e Arquivo do IAM. A caução provisória pode 
ser efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financei-
ros do IAM, sita na Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, 
Macau, por depósito em dinheiro, cheque ou garantia bancária, 
em nome do «Instituto para os Assuntos Municipais», o valor 
da caução provisória é o seguinte:

Grupo A — $130 280,00 (cento e trinta mil, duzentas e oi-
tenta patacas);

Grupo B — $369 720,00 (trezentas e sessenta e nove mil, se-
tecentas e vinte patacas);

Grupo C — $177 260,00 (cento e setenta e sete mil, duzentas 
e sessenta patacas);

Grupo D — $70 040,00 (setenta mil e quarenta pacatas);

市 政 署

公 告

第006/DGF/2019號公開招標

“為市政署轄下辦公室、停車場及其他設施提供保安服務”

按二零一九年六月五日行政長官之批准，現就“為市政署轄

下辦公室、停車場及其他設施提供保安服務”進行公開招標。

有意投標者，可於辦公時間內到澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號地下本署文書及檔案中心索取有關招標章程及

承投規則，或可登入本署網頁（http://www.iam.gov.mo）免費下

載，如有意投標者從本署網頁下載上述文件，有責任在提交投標

書的期間，從本署網頁查閱倘有的更新或修正等資料。

截止遞交標書日期為二零一九年七月十六日中午十二時正。

投標者或其代表請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中

心。臨時保證金得以現金或抬頭為“市政署”的支票或銀行擔保

方式，於澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號地下本署財

務處出納繳交，臨時保證金金額分別如下：

組別A——澳門幣壹拾叁萬零貳佰捌拾元正（$130,280.00）；

組別B——澳門幣叁拾陸萬玖仟柒佰貳拾元正（$369,720.00）；

組別C——澳門幣壹拾柒萬柒仟貳佰陸拾元正（$177,260.00)；

組別D——澳門幣柒萬零肆拾元正（$70,040.00）；
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組別E——澳門幣壹拾陸萬玖仟貳佰肆拾元正（$169,240.00）；

組別F——澳門幣壹拾萬零壹仟陸佰貳拾元正（$101,620.00）；

組別G——澳門幣壹拾肆萬柒仟陸佰陸拾元正（$147,660.00）。

開標日期為二零一九年七月十七日上午十時正，於南灣大馬

路804號中華廣場六樓本署培訓及資料儲存處舉行。

二零一九年六月十七日於市政署

市政管理委員會委員 麥儉明

（是項刊登費用為 $2,752.00）

退 休 基 金 會

公 告

茲公佈，退休基金會以行政任用合同制度填補工商管理範

疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員三個職缺，以及填

補開考有效期屆滿前本會出現的職缺，經二零一九年五月二日第

十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一

管理制度的專業或職務能力評估開考通告。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》第二十六條第二款規定，將退休基金會專業或職

務能力評估開考的投考人臨時名單張貼於澳門南灣湖景大馬路

796-818號財神商業中心（FBC）14樓退休基金會（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），並上載於本會網頁（http://www.fp.gov.mo/）及行政

公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

茲公佈，退休基金會為填補一般行政技術輔助範疇技術輔

導員職程第一職階二等技術輔導員編制內三個職缺，以及填補

開考有效期屆滿前本會出現的職缺，經二零一九年五月二日第

十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一

管理制度的專業或職務能力評估開考通告。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

Grupo E — $169 240,00 (cento e sessenta e nove mil, duzen-
tas e quarenta patacas);

Grupo F — $101 620,00 (cento e uma mil, seiscentas e vinte 
patacas);

Grupo G — $147 660,00 (cento e quarenta e sete mil, seis-
centas e sessenta patacas).

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 
auditório da Divisão de Formação e Documentação do IAM, 
sito na Avenida da Praia Grande, n.º 804, Edf. China Plaza, 6.º 
andar, pelas 10,00 horas do dia 17 de Julho de 2019.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 17 de Junho de 
2019.

O Administrador do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Mak Kim Meng.

(Custo desta publicação $ 2 752,00)

FUNDO DE PENSÕES

Anúncios

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», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra afixada no Fundo de Pensões, sito na 
Avenida Panorâmica do Lago Nam Van, n.os 796-818, Fortuna 
Business Centre (FBC), 14.º andar, Macau, podendo ser con-
sultada 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 nas páginas electrónicas 
do Fundo de Pensões (http://www.fp.gov.mo/) e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública (http://www.
safp.gov.mo/), a lista provisória dos candidatos ao concurso de 
avaliacão de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
três lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, área de gestão de empresas, em 
regime de contrato administrativo de provimento do Fundo de 
Pensões, e dos que vierem a verificar-se até ao termo da validade 
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 18, II Série, de 2 
de Maio de 2019. 

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», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra afixada no Fundo de Pensões, sito na 
Avenida Panorâmica do Lago Nam Van, n.os 796-818, Fortu-
na Business Centre (FBC), 14.º andar, 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 
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選及晉級培訓》第二十六條第二款規定，將退休基金會專業或職

務能力評估開考的投考人臨時名單張貼於澳門南灣湖景大馬路

796-818號財神商業中心（FBC）14樓退休基金會（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），並上載於本會網頁（http://www.fp.gov.mo/）及行政

公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年六月二十一日於退休基金會

行政管理委員會主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $2,447.00）

通 告

鑒於公佈於二零一九年六月十九日第二十五期《澳門特別行

政區公報》第二組第二副刊內，有關轉授權予本會高舒婷副主席

的第05/PRES/FP/2019號內部批示的葡文文本有不正確之處，

現更正如下：

原文為：“2. Por homologação do Conselho de Adminis-

tração, a vice-presidente, Diana Maria Vital Costa, poderá 

subdelegar no chefe do Departamento do Regime de Apo-

sentação e Sobrevivência as competências que forem julgadas 

adequadas ao bom funcionamento daquelas subunidades”。

應改為：“2. Por homologação do Conselho de Adminis-

tração, a vice-presidente, Diana Maria Vital Costa, poderá 

subdelegar no pessoal de chefia das subunidades compreendi-

das no Departamento do Regime de Aposentação e Sobrevi-

vência as competências que forem julgadas adequadas ao bom 

funcionamento daquele departamento”。

二零一九年六月二十一日於退休基金會

行政管理委員會主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $1,303.00）

9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada nas páginas electrónicas 
do Fundo de Pensões (http://www.fp.gov.mo/) e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública (http://www.
safp.gov.mo/), a lista provisória dos candidatos ao concurso de 
avaliacão de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
três lugares vagos de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-adminis-
trativo geral, do quadro do pessoal do Fundo de Pensões, e dos 
que vierem a verificar-se até ao termo da validade do concurso, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 18, II Série, de 2 de Maio de 
2019. 

Fundo de Pensões, aos 21 de Junho de 2019.

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

(Custo desta publicação $ 2 447,00)

Aviso

Verificando-se uma inexactidão no Despacho Interno 
n.º 05/PRES/FP/2019, publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 25/2019, II Série, 2.º 
Suplemento, de 19 de Junho, na versão em língua portugue-
sa, respeitante à subdelegação de competências para a vice-
-presidente do Conselho de Administração, Diana Maria Vital 
Costa, procede-se à sua rectificação. Assim:

Onde se lê: «2. Por homologação do Conselho de Adminis-
tração, a vice-presidente, Diana Maria Vital Costa, poderá 
subdelegar no chefe do Departamento do Regime de Aposen-
tação e Sobrevivência as competências que forem julgadas ade-
quadas ao bom funcionamento daquelas subunidades»

deve ler-se: «2. Por homologação do Conselho de Adminis-
tração, a vice-presidente, Diana Maria Vital Costa, poderá 
subdelegar no pessoal de chefia das subunidades compreendi-
das no Departamento do Regime de Aposentação e Sobrevi-
vência as competências que forem julgadas adequadas ao bom 
funcionamento daquele departamento».

Fundo de Pensões, aos  21 de Junho de 2019.

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

(Custo desta publicação $ 1 303,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncio

(Concurso Público n.º 01/DSAL/2019)

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para 
«Obras de remodelação do rés-do-chão da sede da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos Laborais», publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, 
II Série, de 5 de Junho de 2019, foram efectuadas rectificações 
ao processo do concurso. 

As referidas rectificações encontram-se disponíveis para 
consulta, durante o horário de expediente, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da DSAL, sita na Avenida do Dr. Fran-
cisco Vieira Machado, n.os 221-279, Edifício Advance Plaza, 2.º 
andar, Macau, e também se encontram disponíveis na página 
electrónica da Direcção dos Serviços para os Assuntos Labo-
rais (http://www.dsal.gov.mo).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 19 de 
Junho de 2019.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 099,00)

INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO

INVESTIMENTO DE MACAU

Aviso

1. A Comissão Executiva do Instituto de Promoção do 
Comércio e do Investimento de Macau, nos termos das alíneas a) 
a c) do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento Interno do mesmo 
Instituto, aprovado pelo Despacho do Secretário para a Econo-
mia e Finanças n.º 1/2001, em conformidade com as alterações 
introduzidas pelo Despacho do Secretário para a Economia e 
Finanças n.º 56/2019, deliberou em 12 de Junho de 2019, a dele-
gação na sua presidente, Irene Va Kuan Lau, ou no seu substi-
tuto legal, da competência para:

1) A realização de despesas respeitantes à retribuição e des-
locações do pessoal;

2) A autorização de despesas com a realização de obras e 
aquisição de bens e serviços, até ao montante de 300 000,00 
patacas;

3) A realização de movimentos de fundos e a emissão de 
ordens de pagamento, respeitantes a operações de tesouraria.

2. A mencionada deliberação produz efeitos a partir da data 
da sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, aos 12 de Junho de 2019.

A Presidente do Instituto, Irene Va Kuan Lau.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

勞 工 事 務 局

公 告

（第01/DSAL/2019號公開招標）

茲特公告，刊登於二零一九年六月五日第二十三期《澳門特

別行政區公報》第二組的“勞工事務局總辦事處地面層裝修工

程”之公開招標，招標實體已對投標案卷作出更正。

上述的更正得透過於辦公時間內前往位於澳門馬揸度博士

大馬路221-279號先進廣場大廈二樓勞工事務局行政財政處查

閱，有關資料亦可透過勞工事務局網頁（http://w w w.dsa l.gov.

mo）下載。

二零一九年六月十九日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,099.00）

澳 門 貿 易 投 資 促 進 局

通 告

一. 澳門貿易投資促進局執行委員會根據經第56/2019號經

濟財政司司長批示修改的第1/2001號經濟財政司司長批示所核

准的《澳門貿易投資促進局內部規章》第十七條第一款a）項至

c）項之規定，於二零一九年六月十二日作出決議，授予劉關華主

席或其法定代任人作出下列行為的權限：

（一）人員薪俸及人員公幹的開支；

（二）批准工程及取得財貨和勞務的開支，但以澳門幣三十

萬元為限；

（三）為出納活動款項調動及作出支付指令。

二. 上述決議由刊登於《澳門特別行政區公報》之日起計產

生效力。

二零一九年六月十二日於澳門貿易投資促進局

主席 劉關華

（是項刊登費用為 $1,382.00）
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澳 門 金 融 管 理 局

通 告

事項：轉授日常管理行為的權力

鑒於行政管理委員會透過二零一八年十二月十九日第1021/

C A號決議公佈各成員分管的專項事務，並於二零一九年二月

二十日《澳門特別行政區公報》第八期第二組上公佈相關決議摘

錄；

本人行使行政管理委員會賦予的轉授權力職權，現根據十月

十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》第三十八條的

規定，向行政人事管理處陳敏紅副總監、行政領域職務主管蔡淑

姬、物資供應領域職務主管陳藹琳以及人力資源領域職務主管

李建邦轉授以下日常管理行為的所需權力：

一、向行政人事管理處陳敏紅副總監轉授以下權力：

a）支付已獲上級許可的費用（不論是經簡單批示或聯合批

示批准的費用），最高限額為$75,000.00（七萬五千澳門元）；

b）許可以下事宜之開支：

（1）本局財產保養及維修、採購物資的開支，最高限額為

$25,000.00（二萬五千澳門元）；

（2）員工出外公幹的開支（包括旅費、交通費、住宿及其

他），最高限額為$50,000.00（五萬澳門元）；

（3）出差津貼，最高限額為$10,000.00（一萬澳門元）；

（4）個人意外及旅遊保險，最高限額為$3,000.00（三千澳

門元）；

（5）退還藥物、診療及住院補助的開支，最高限額為$ 

50,000.00（五萬澳門元）；

（6）發放房屋津貼、家庭津貼、結婚津貼、出生津貼、哺育

津貼、殮葬費津貼至既定限額；

（7）批准預支薪酬的申請，最高限額為$100,000.00（十萬

澳門元）。

c）決定行政人事管理處員工提出有關年假選定、更改、提前

享用及延後享用、缺勤及免除工作、出勤記錄解釋的申請；

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Avisos

Assunto: Subdelegação de poderes para actos de gestão cor-
rente

Tendo presente a distribuição de pelouros realizada através 
da Deliberação do Conselho de Administração n.º 1021/CA, 
de 19 de Dezembro de 2018, cujo extracto foi publicado no Bo-
letim Oficial n.º 8, II Série, de 20 de Fevereiro de 2019;

No uso da faculdade de subdelegar conferida pelo Conselho 
de Administração, são subdelegados, ao abrigo do artigo 38.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, na directora-adjunta 
da Divisão de Administração e Gestão dos Recursos Huma-
nos, Sra. Dra. Chan Man Hong, na chefia funcional da Área 
Administrativa, Sra. Dra. Choi Sok Kei, na chefia funcional 
da Área de Aprovisionamento e Economato, Sra. Dra. Chan 
Oi Lam e na chefia funcional da Área de Recursos Humanos, 
Sr. Dr. Lei Kin Pong, os poderes necessários para a prática dos 
seguintes actos de gestão corrente:

1. Na directora-adjunta da Divisão de Administração e Ges-
tão dos Recursos Humanos, Sra. Dra. Chan Man Hong, os po-
deres para a prática dos seguintes actos:

a) Proceder ao pagamento das despesas autorizadas supe-
riormente (independentemente de terem sido objecto de auto-
rização por despacho simples ou conjunto), até ao limite máxi-
mo de $75 000,00 (setenta e cinco mil patacas);

b) Autorizar as despesas relativas às seguintes matérias:

(1) Manutenção e reparação de bens da AMCM, bem como 
ao aprovisionamento de materiais, até ao limite máximo de 
$25 000,00 (vinte e cinco mil patacas);

(2) Deslocações ao exterior dos trabalhadores (incluindo 
despesas de viagens, de transportes, de alojamentos e outras), 
até ao limite máximo de $50 000,00 (cinquenta mil patacas);

(3) Ajudas de custo diárias, até ao limite máximo de $10 000,00 
(dez mil patacas);

(4) Seguros de acidente pessoal e seguros de viagem, até ao 
limite máximo de $3 000,00 (três mil patacas);

(5) Reembolso de despesas relativas à assistência médica, 
medicamentosa e hospitalar, até ao limite máximo de $50 000,00 
(cinquenta mil patacas);

(6) Concessão de subsídio de renda de casa, subsídio de fa-
mília, subsídio de casamento, subsídio de nascimento, subsídio 
de aleitação e subsídio por morte, até ao limite legalmente esti-
pulado;

(7) Autorização dos pedidos de adiantamento de vencimen-
to, até ao limite máximo de $100 000,00 (cem mil patacas);

c) Decidir os pedidos de marcação, alteração, antecipação e 
adiamento de férias, os pedidos relativos a faltas e dispensa de 
serviço, bem como de justificação do registo de assiduidade, 
apresentados pelos trabalhadores da Divisão de Administra-
ção e Gestão dos Recursos Humanos; 
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d）簽署及發出為執行行政人事管理處日常管理工作所需的

公函（不包括送交予澳門特別行政區行政長官辦公室主任、各司

長辦公室主任、以及各法院、廉政公署或審計署的辦公室主任的

公函）；

e）簽署及發出不屬行政管理委員會專屬權限的各種聲明

書；

f）簽署職業稅——第一組——登記表（M/2格式）及離職申

報表（M/2A格式）以及簽署職業稅——第一組——家庭津貼及

房屋津貼或租屋津貼申報表（M3/M4附件B格式）。

二、向行政領域職務主管蔡淑姬轉授行政領域範疇以下的

權力：

a）支付已獲上級許可的費用（不論是經簡單批示或聯合批

示批准的費用），最高限額為$30,000.00（三萬澳門元）；

b）批准有關本局財產保養及維修、採購物資的開支，最高限

額為$8,000.00（八千澳門元）；

c）決定行政領域員工提出有關年假選定、更改、提前享用及

延後享用、缺勤及免除工作、出勤記錄解釋的申請。

三、向物資供應領域職務主管陳藹琳轉授物資供應領域範

疇以下的權力：

a）支付已獲上級許可的費用（不論是經簡單批示或聯合批

示批准的費用），最高限額為$30,000.00（三萬澳門元）；

b）批准有關本局採購物資的開支，最高限額為$8,000.00

（八千澳門元）；

c）決定物資供應領域員工有關年假選定、更改、提前享用及

延後享用、缺勤及免除工作、出勤記錄解釋的申請。

四、向人力資源領域職務主管李建邦轉授人力資源領域範

疇以下的權力：

a）支付已獲上級許可的費用（不論是經簡單批示或聯合批

示批准的費用），最高限額為$30,000.00（三萬澳門元）；

b）批准退還藥物、診療及住院補助的開支，最高限額為

$8,000.00（八千澳門元）；

 d) Assinar e expedir correspondência referente à prática 
de actos de gestão corrente necessários ao funcionamento da 
Divisão de Administração e Gestão dos Recursos Humanos 
(excluindo-se a correspondência endereçada aos chefes do Ga-
binete do Chefe do Executivo da RAEM, dos Secretários, bem 
como dos Tribunais, do Comissariado contra a Corrupção ou 
do Comissariado de Auditoria);

e) Assinar e expedir diversas declarações que não sejam da 
exclusiva competência do Conselho de Administração;

f) Assinar o Boletim de Inscrição (modelo M/2) e o Boletim 
da Declaração de Cessação de Emprego (M/2A) do Imposto 
Profissional – 1.º Grupo, bem como a Declaração dos subsídios 
de família e de residência ou arrendamento (M3/M4 Anexo B) 
do Imposto Profissional – 1.º Grupo.

2. Na chefia funcional da Área Administrativa, Sra. Dra. 
Choi Sok Kei, os poderes para a prática dos seguintes actos, no 
âmbito desta área funcional:

a) Proceder ao pagamento das despesas autorizadas supe-
riormente (independentemente de terem sido objecto de auto-
rização por despacho simples ou conjunto), até ao limite máxi-
mo de $30 000,00 (trinta mil patacas);

b) Autorizar despesas relativas à manutenção e reparação de 
bens da AMCM, bem como as relativas ao aprovisionamento 
de materiais, até ao limite máximo de $8 000,00 (oito mil pata-
cas);

c) Decidir os pedidos de marcação, alteração, antecipação e 
adiamento de férias, os pedidos relativos a faltas, de dispensa 
de serviço e de justificação de registo de assiduidade, apresen-
tados pelos trabalhadores da Área Administrativa.

3. Na chefia funcional da Área de Aprovisionamento e Eco-
nomato, Sra. Dra. Chan Oi Lam, os poderes para a prática dos 
seguintes actos, no âmbito desta área funcional:

a) Proceder ao pagamento das despesas autorizadas supe-
riormente (independentemente de terem sido objecto de auto-
rização por despacho simples ou conjunto), até ao limite máxi-
mo de $30 000,00 (trinta mil patacas);

b) Autorizar despesas relativas ao aprovisionamento de ma-
teriais, até ao limite máximo de $8 000,00 (oito mil patacas);

c) Decidir os pedidos de marcação, alteração, antecipação e 
adiamento de férias, os pedidos relativos a faltas, de dispensa 
de serviço e de justificação de registo de assiduidade, apre-
sentados pelos trabalhadores da Área de Aprovisionamento e 
Economato.

4. Na chefia funcional da Área de Recursos Humanos, Sr. 
Dr. Lei Kin Pong, os poderes para a prática dos seguintes ac-
tos, no âmbito desta área funcional:

a) Proceder ao pagamento das despesas autorizadas supe-
riormente (independentemente de terem sido objecto de auto-
rização por despacho simples ou conjunto), até ao limite máxi-
mo de $30 000,00 (trinta mil patacas);

b) Autorizar despesas relativas ao reembolso de despesas 
relativas à assistência médica, medicamentosa e hospitalar, até 
ao limite máximo de $8 000,00 (oito mil patacas);
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c）決定人力資源領域員工提出有關年假選定、更改、提前享

用及延後享用、缺勤及免除工作、出勤記錄解釋的申請。

五、上述轉授權力不影響行政管理委員會收回及監管的權

力。

六、追認獲轉授權人自二零一九年一月二十五日起所作出本

轉授權限範圍內的行為。

七、對於行使上述轉授權限所作出的行為，得提起必要訴

願。

二零一九年四月九日於澳門金融管理局

行政管理委員會

委員：黃立峰

（是項刊登費用為 $5,753.00）

事項：轉授日常管理行為的權力

鑒於行政管理委員會透過二零一八年十二月十九日第1021/CA

號決議公佈各成員分管的專項事務，並於二零一九年二月二十日

《澳門特別行政區公報》第八期第二組上公佈相關決議摘錄；

本人行使行政管理委員會賦予的轉授權力職權，現根據十月

十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》第三十八條的

規定，向貨幣發行及財務廳方慧敏總監、貨幣發行領域李家琪職

務主管、財務領域韋妙詩職務主管及劉嘉敏職務主管轉授以下

日常管理行為的所需權力：

一、轉授予貨幣發行及財務廳方慧敏總監以下的權限：

a）支付已獲上級許可的費用之最高限額（須經簡單批示或

聯合批示批准的費用）為七萬五千澳門元（$75,000.00）；

b）作出有關貨幣發行及財務廳日常運作的開支之最高限額

為五萬澳門元（$50,000.00）；

c）批准貨幣發行及財務廳的人員享用假期申請及缺勤解釋

申請；

d）簽署及發出為執行貨幣發行及財務廳日常管理工作所需

之公函（但呈澳門特別行政區行政長官辦公室主任、各司長辦公

室主任、以及各法院、廉政公署或審計署的辦公室主任之公函除

外）；

e）簽署噴射船船票的提票單；

c) Decidir os pedidos de marcação, alteração, antecipação e 
adiamento de férias, os pedidos relativos a faltas, de dispensa 
de serviço e de justificação de registo de assiduidade, apresen-
tados pelos trabalhadores da Área de Recursos Humanos.

5. As referidas subdelegações de poderes não prejudicam o 
exercício pelo Conselho de Administração dos poderes de su-
perintendência e avocação.

6. São ratificados todos os actos praticados pelos subdele-
gados, no âmbito dos poderes a que se reportam as presentes 
subdelegações, desde 25 de Janeiro de 2019.

7. Dos actos praticados no uso dos poderes ora subdelegados 
cabe recurso hierárquico necessário.

Autoridade Monetária de Macau, aos 9 de Abril de 2019.

O Administrador do Conselho de Administração, Vong Lap 
Fong.

(Custo desta publicação $ 5 753,00)

Assunto: Subdelegação de poderes para actos de gestão cor-
rente

Tendo presente a distribuição de pelouros realizada através 
da Deliberação do Conselho de Administração n.º 1021/CA, 
de 19 de Dezembro de 2018, cujo extracto foi publicado no Bo-
letim Oficial n.º 8, II Série, de 20 de Fevereiro de 2019;

No uso da faculdade de subdelegar conferida pelo Conselho 
de Administração, são subdelegados, ao abrigo do artigo 38.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, na directora do 
Departamento de Emissão Monetária e Financeiro, Sr.ª Dr.ª 
Fong Vai Man, na chefia funcional da Área de Emissão Mo-
netária, Sr.ª Dr.ª Lei Ka Kei, nas chefias funcionais da Área 
Financeira, Sr.ª Dr.ª Wai Miu Sze e Sr.ª Dr.ª Carmen Maria 
Lao, os poderes necessários para a prática dos seguintes actos 
de gestão corrente:

1. Subdelegar na directora do Departamento de Emissão 
Monetária e Financeiro, Sr.ª Dr.ª Fong Vai Man, os seguintes 
poderes:

a) Pagar as despesas autorizadas superiormente (objecto de 
autorização por despacho simples ou conjunto), até ao limite 
máximo de $75 000,00 (setenta e cinco mil patacas);

b) O limite máximo para as despesas correntes inerentes ao 
funcionamento do Departamento de Emissão Monetária e Fi-
nanceiro é de $50 000,00 (cinquenta mil patacas);

c) Deferir pedidos de gozo de férias e de justificação de fal-
tas, apresentados pelos trabalhadores do Departamento de 
Emissão Monetária e Financeiro; 

d) Assinar e expedir ofícios referentes à prática de actos de 
gestão corrente necessários ao funcionamento do Departa-
mento de Emissão Monetária e Financeiro (excluindo-se a cor-
respondência endereçada aos chefes do Gabinete do Chefe do 
Executivo da RAEM, dos Secretários, bem como dos Tribu-
nais, do Comissariado contra a Corrupção ou do Comissariado 
de Auditoria);

e) Assinar requisições de bilhetes de jactoplanador;
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f）背書支票之最高限額為九萬澳門元（$90,000.00）且必須

按現行規章指定的兩人聯簽，其中一人必須為相關專責事務的行

政管理委員會成員。

二、轉授予貨幣發行領域李家琪職務主管以下的權限：

a）支付已獲上級許可的費用之最高限額（須經簡單批示或

聯合批示批准的費用）為兩萬澳門元（$20,000.00）；

b）作出有關貨幣發行領域日常運作的開支之最高限額為

五千澳門元（$5,000.00）；

c）批准貨幣發行領域的人員享用假期申請及缺勤解釋申

請。

三、轉授予財務領域韋妙詩職務主管及劉嘉敏職務主管以

下的權限：

a）支付已獲上級許可的費用之最高限額（須經簡單批示或

聯合批示批准的費用）為兩萬澳門元（$20,000.00）；

b）作出有關財務領域日常運作的開支之最高限額為五千澳

門元（$5,000.00）；

c）批准財務領域的人員享用假期申請及缺勤解釋申請；

d）簽署噴射船船票的提票單。

四、上述轉授權力不影響行政管理委員會收回及監管的權

力。

五、追認獲轉授權人自二零一九年二月一日起所作出本轉授

權限範圍內的行為。

六、對於行使上述轉授權限所作出的行為，得提起必要訴

願。

二零一九年五月十五日於澳門金融管理局

行政管理委員會：

委員：李可欣

（是項刊登費用為 $3,671.00）

事項：開支許可權限的金額範圍

按照第2/2018號行政法規《預算綱要法施行細則》第六十五

條第一款及第二款的規定，澳門金融管理局行政管理委員會於

二零一九年四月十八日會議作出第397/CA號決議：

一、澳門金融管理局在其本身預算中，為取得財貨及勞務的

各開支許可權限如下：

f) Endossar cheques, até ao limite máximo de $ 90 000,00 
(noventa mil patacas), obtidas duas assinaturas consideradas 
necessárias à luz dos normativos vigentes, sendo uma das quais 
a do membro do Conselho de Administração com as responsa-
bilidades do pelouro.

2. Subdelegar na chefia funcional da Área de Emissão Mone-
tária, Sr.ª Dr.ª Lei Ka Kei, os seguintes poderes:

a) Pagar as despesas autorizadas superiormente (objecto de 
autorização por despacho simples ou conjunto), até ao limite 
máximo de $20 000,00 (vinte mil patacas);

b) O limite máximo para as despesas correntes inerentes ao 
funcionamento da Área de Emissão Monetária é de $5 000,00 
(cinco mil patacas);

c) Deferir pedidos de gozo de férias e de justificação de fal-
tas, apresentados pelos trabalhadores da Área de Emissão Mo-
netária.

3. Subdelegar nas chefias funcionais da Área Financeira, Sr.ª 
Dr.ª Wai Miu Sze e Sr.ª Dr.ª Carmen Maria Lao, os seguintes 
poderes:

a) Pagar as despesas autorizadas superiormente (objecto de 
autorização por despacho simples ou conjunto), até ao limite 
máximo de $20 000,00 (vinte mil patacas);

b) O limite máximo para as despesas correntes inerentes ao 
funcionamento da Área Financeira é de $5 000,00 (cinco mil 
patacas);

c) Deferir pedidos de gozo de férias e de justificação de fal-
tas, apresentados pelos trabalhadores da Área Financeira.

d) Assinar requisições de bilhetes de jactoplanador.

4. As referidas subdelegações de poderes não prejudicam o 
exercício pelo Conselho de Administração dos poderes de su-
perintendência e avocação.

5. São ratificados todos os actos praticados pelos subdele-
gados, no âmbito dos poderes a que se reportam as presentes 
subdelegações, desde 1 de Fevereiro de 2019.

6. Dos actos praticados no uso dos poderes ora subdelegados 
cabe recurso hierárquico necessário.

Autoridade Monetária de Macau, aos 15 de Maio de 2019.

A Administradora do Conselho de Administração, Lei Ho 
Ian, Esther.

(Custo desta publicação $ 3 671,00)

Assunto: Limites de valores referentes a competência para 
autorização de despesas 

Ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 65.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadramen-
to orçamental), e tendo presente a deliberação do Conselho de 
Administração n.º 397/CA, de 18 de Abril de 2019: 

1. A competência da AMCM para a realização de despesas 
com a aquisição de bens e serviços por conta do orçamento pri-
vativo é a seguinte:
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（一）金額不超過十萬澳門元（$100,000.00），須由一名在

其專項事務內的行政管理委員會委員作出簡單批示；

（二）金額不超過五十萬澳門元（$500,000.00），須由兩名

在其專項事務內的行政管理委員會委員作出聯合批示；

（三）金額不超過一百萬澳門元（$1,000,000.00），須由行

政管理委員會作出批示；

二、如屬取得財貨及勞務而豁免的競投、諮詢及簽訂合同程

序等事宜，上款所指的權限將縮減為所訂金額的一半；

三、追認本授權的獲授權人自二零一九年二月一日起就第一

款及第二款所指情況在本授權範圍內作出的一切行為。

二零一九年六月二十一日於澳門金融管理局

行政管理委員會

主席：陳守信

（是項刊登費用為 $1,654.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

通 告

（開考編號：01-TS-2019）

按照二零一九年六月十日保安司司長批示，並根據經第

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》、經第4/2017號法律修改的第14/2009號法

律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共部門勞動合同

制度》的規定，澳門保安部隊事務局進行統一管理制度的專業或

職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補高級技術員

職程第一職階二等高級技術員（體育運動範疇）一個職缺，以及

填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，

旨在對擔任體育運動範疇高級技術員所需的特定勝任力進行評

估。

a) Autorização de valor inferior de $100 000,00 (cem mil 
patacas), deve ser efectuada por um membro do Conselho de 
Administração, no âmbito do respectivo pelouro, através de 
um simples despacho;

b) Autorização de valor inferior de $500 000,00 (quinhentas 
mil patacas), deve ser efectuada por dois membros do Conselho 
de Administração, no âmbito dos respectivos pelouros, através 
de um despacho-conjunto;

c) Autorização de valor inferior de $1 000 000,00 (um milhão 
de patacas), deve ser efectuada pelo Conselho de Administra-
ção, através de uma deliberação. 

2. Quando se tratar de aquisição de bens e serviços a realizar 
com dispensa das formalidades de concurso, consulta, ou da 
celebração de contrato escrito, a competência referida no nú-
mero anterior é reduzida a metade dos valores indicados;

3. Nas situações referidas nos pontos 1 e 2, são ratificados to-
dos os actos praticados desde 1 de Fevereiro de 2019, pelos ora 
delegados, no âmbito dos poderes a que se reporta a presente 
deliberação. 

Autoridade Monetária de Macau, aos 21 de Junho de 2019.

O Presidente do Conselho de Administração, Chan Sau San.

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Avisos

(Concurso n.º 1-TS-2019)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 10 de Junho de 2019, e nos termos defini-
dos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2017, na Lei n.º 14/2009 «Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015, 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», se 
acha aberto o concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 
para o preenchimento de um lugar vago, de técnico superior de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de 
desporto, em regime de contrato administrativo de provimento 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços, até ao termo da 
validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 
e consiste na avaliação das competências específicas necessá-
rias ao exercício de funções de técnico superior da área de des-
porto.
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本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有學士學位或同等學歷，或不

頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，以便在科學技術的

方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、

研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

3. 職務內容

研究、改編或採用技術方式和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

並需考慮就有關政策制訂措施對體育運動範疇的管理作出較高

的決定﹕

3.1 協助及統籌澳門保安部隊高等學校開辦的警官、消防官

培訓課程、軍事化人員晉升課程及澳門保安部隊保安學員培訓

課程等有關體育運動方面的培訓計劃及開展相關工作。

3.2 輔助聯繫其他政府部門或機構，以協助澳門保安部隊高

等學校所籌辦或組織的各類型大型體育活動及比賽等，並確保

有關活動之順利進行。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修

改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第

六級別的430點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 任用方式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部

門勞動合同制度》第五條規定，試用期為期六個月。

6. 報考條件

凡於報考期限屆滿前具有運動訓練教育或相類似的學士學

位，或不頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，並符合現行

法律規定的擔任公職的一般要件，特別是：澳門特別行政區永久

性居民、成年、具任職能力、身體健康及精神健全，以及符合經

第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos e dos que vierem a verificar-se nesta Direc-
ção de Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Características do conteúdo funcional

O técnico superior exerce funções consultivas, de investiga-
ção, estudo, concepção e adaptação de métodos e processos 
científico-técnicos, de âmbito geral ou especializado, exe-
cutadas com autonomia e responsabilidade, tendo em vista 
informar a decisão superior, requerendo uma especialização 
e formação básica de nível de licenciatura ou equiparada, ou 
mestrado ou doutoramento que corresponde a um ciclo de es-
tudos integrados que não confira grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

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

3.1. Colaborar e coordenar os planos de formação e desen-
volvimento de acções da área de desporto relativa ao Curso de 
Formação de Oficiais destinados ao Corpo de Polícia de Segu-
rança Pública e ao Corpo de Bombeiros, cursos de promoção 
do pessoal militarizado e Curso de Formação de Instruendos 
das Forças de Segurança de Macau a ministrar pela Escola Su-
perior das Forças de Segurança de Macau (ESFSM).

3.2. Prestar apoio na ligação com os outros serviços públicos 
e organismos para se articularem com as diversas actividades 
desportivas e competições de grande envergadura a realizar ou 
organizar pela ESFSM, bem como assegurar o sucesso na rea-
lização das actividades em causa.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
430 da tabela indiciária, nível 6, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017 e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 
geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, precedido de seis meses de período experimental, 
nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos». 

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que, até ao termo do pra-
zo da apresentação de candidaturas, possuam licenciatura, ou 
mestrado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de es-
tudos integrados que não confira grau de licenciatura, na área 
de treino desportivo ou semelhante, e satisfaçam os demais 
requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, nos 
termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente 
permanente da Região Administrativa Especial de Macau, 
maioridade, capacidade profissional, aptidão física e mental, 
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招聘、甄選及晉級培訓》第十二條第三款規定，或第23/2017號行

政法規第二條第一款規定的人士，均可報考。

7. 報考方式及期限

7.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計；

7.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行

政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，

並附同報考要件的證明文件。

7.2.1 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投

考人本人或由他人（無須提交授權書）於報考期限內的辦公時間

（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）到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局提交。

7.2.2 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平

台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公

共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台）填寫及提交《專業

或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

8. 報考須提交的文件

8.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（可一併提交相關的

曾修讀科目證明，以助審查准考資格）；

c）填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准

的《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。

e se encontrem nas situações indicadas no n.º 3 do artigo 12.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 2.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

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

7.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresenta-
ção de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais», aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidaturas.

7.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 
deve ser entregue, pelo próprio ou por outrem, sem necessida-
de de procuração, dentro do prazo de apresentação de candida-
turas e no 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), na Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, sita na Calçada dos Quartéis — Macau.

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico disponibilizado 
através da plataforma de serviço electrónico para apresentação 
de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à 
plataforma pode ser feito através da página electrónica http://
concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Conta 
única de acesso comum aos serviços públicos da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau»), dentro do prazo de apresenta-
ção de candidaturas.

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

8. Documentos a apresentar na candidatura

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

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para admissão 
ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprova-
do pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devida-
mente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópia 
dos documentos comprovativos do mencionado.
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8.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第8.1點a）、b）和c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個

人資料紀錄。

如第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件以及個人資料紀錄

已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出聲

明。

8.3 第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件的副本可以是普

通副本或經認證的副本。

8.4 如投考人無提交第8.1點a）、b）及c）項所指的文件，或倘

要求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補交所

欠文件，否則被除名。

8.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履

歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。

8.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

8.7 如投考人於報考時所提交的第8.1點a）和b）項證明文

件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成

任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副

本。

9. 甄選方法及評分制度

9.1 第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為三小時），

具淘汰性質；

9.2 第二項甄選方法——體格檢查（體能測驗），具淘汰性

質；

體能測驗項目如下：

1）引體上升；

2）俯臥撐；

3）仰臥起坐；

4）庫伯氏（cooper）測試；。

上述每一個項目均具淘汰性質。

體能測驗的標準，自本通告公佈日起張貼於澳門兵營斜巷

澳門保安部隊事務局通告欄並上載於澳門保安部隊網頁http://

www.fsm.gov.mo/。

9.3 第三項甄選方法——甄選面試，具淘汰性質；

9.4 第四項甄選方法——履歷分析。

8.2 Candidatos vinculados à função pública devem apresentar:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e 
ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que perten-
cem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 8.1, bem como do registo biográfico, se os mes-
mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo ser declarado expressamente tal facto na 
apresentação de candidatura.

8.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) 
do ponto 8.1 podem ser simples ou autenticadas.

8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 ou do registo biográfico quando 
é exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta 
no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.

8.5 Os formulários acima referidos, «Ficha de Inscrição 
em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos do-
cumentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 8.1, 
deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos 
documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos 
necessários à instrução do processo de provimento.

9. Métodos de selecção e sistema de classificação

9.1 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório;

9.2 2.º método de selecção — Inspecção sanitária (prova físi-
ca, com carácter eliminatório);

Os itens da prova física constam de:

1) Flexões de braços;

2) Extensões de braços;

3) Flexões do tronco à frente;

4) Teste de «Cooper».

Cada um dos referidos itens da prova física tem carácter eli-
minatório.

Os critérios para a prova física serão afixados, a partir da 
data da publicação do presente aviso, no expositor da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sito na 
Calçada dos Quartéis — Macau, e disponibilizados na página 
electrónica das Forças de Segurança de Macau em http://www.
fsm.gov.mo/.

9.3 3.º método de selecção — Entrevista de selecção, com 
carácter eliminatório;

9.4 4.º método de selecção — Análise curricular.
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9.5 除在體格檢查中，採用“合格”或“不合格”評語外，其餘

各種甄選方法中取得的成績以0至100分表示。在淘汰試或最後

成績中得分低於50分，或在體格檢查中被評為“不合格”的投考

人，均被淘汰。

9.6 若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

10. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任所投考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；

體格檢查——評估投考人的體能；

甄選面試——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——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

所投考職務的能力。

11. 最後成績

最後成績是在知識考試、甄選面試及履歷分析之甄選方法

中得分的加權算術平均數，計算方法如下：

知識考試 = 50%；

甄選面試 = 40%；

履歷分析 = 10%。

12. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第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、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

13. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門兵營斜巷澳門保安部隊事

務局通告欄並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/

及澳門保安部隊網頁http://www.fsm.gov.mo/，上述名單的張貼

地點及查閱地點的公告亦會公佈於《澳門特別行政區公報》。

各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》，張貼於澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局通

9.5 Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de se-
lecção são classificados de 0 a 100, excepto quanto à inspecção 
sanitária a classificação faz-se pela atribuição da mencão de 
«Apto» ou «Não apto». Consideram-se excluídos os candidatos 
que nas provas eliminatórias ou na classificação final obtenham 
classificação inferior a 50 valores, ou a quem foi atribuída a 
menção de «Não apto» na inspecção sanitária.

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

10. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Inspecção sanitária — as condições físicas dos candidatos;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

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

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classi-
ficações obtidas nos métodos de selecção utilizados como nas 
provas de conhecimentos, entrevista de selecção e análise cur-
ricular, da seguinte forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 10%.

12. Condições de preferência

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», com as alterações intro-
duzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

13. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva são afixadas no expositor 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
sito na Calçada dos Quartéis — Macau, e disponibilizadas na 
página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem 
como na página electrónica das Forças de Segurança de Ma-
cau, em http://www.fsm.gov.mo/, sendo publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau os anún-
cios com indicação dos locais em que as mesmas se encontram 
afixadas e podem ser consultadas.

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos 
de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, que será afixado no expositor da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sito 
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告欄，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及澳門

保安部隊網頁http://www.fsm.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務

局通告欄並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及

澳門保安部隊網頁http://www.fsm.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》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及澳門保安

部隊網頁http://www.fsm.gov.mo/。

14. 考試範圍

14.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

14.2 十月十一日第57/9 9/ M號法令核准的《行政程序法

典》；

14.3 經第18/2018號法律修改及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號法令核准的《澳門

公共行政工作人員通則》；

14.4 經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律——《公務

人員職程制度》；

14.5 經第29/2018號行政法規修改的第9/20 02號行政法

規——《澳門保安部隊事務局的組織與運作》；

14.6 一月三十日第5/95/M號法令——《澳門保安部隊高等

學校通則》；

14.7 社會常識；

14.8 與體育範疇有關的專業知識；

14.9 撰寫建議書、報告書或撰文。

知識考試時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的法例

（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註釋）。

15. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第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》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、甄選及晉級培訓》的規定規範。

na Calçada dos Quartéis—Macau, e disponibilizados na página 
electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como 
na página electrónica das Forças de Segurança de Macau em 
http://www.fsm.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no expositor 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
sito na Calçada dos Quartéis — Macau, e disponibilizadas na 
página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem 
como na página electrónica das Forças de Segurança de Macau 
em http://www.fsm.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau os anúncios com 
indicação dos locais em que as mesmas se encontram afixadas 
e podem ser consultadas.

A lista classificativa final, após homologação, é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica das Forças 
de Segurança de Macau, em http://www.fsm.gov.mo/.

14. Programa da prova

14.1 «Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China»;

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

14.3 «Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, e pela Lei n.º 18/2018;

14.4 Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017 — «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos»;

14.5 Regulamento Administrativo n.º 9/2002, com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 29/2018 
— «Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços 
das Forças de Segurança de Macau»;

14.6 Decreto-Lei n.º 5/95/M, de 30 de Janeiro — «Estatuto 
da Escola Superior das Forças de Segurança de Macau»;

14.7 Conhecimentos de cultura geral;

14.8 Conhecimentos específicos da área de desporto;

14.9 Redacção de propostas, informações ou textos.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta da legislação referida no respectivo programa 
do aviso (na sua versão original, sem qualquer nota ou registo 
pessoal e sem anotações).

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-
balho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
com as alterações introduzidas pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017.
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16. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

17. 典試委員會的組成

主席：廳長 林壘立消防總長

正選委員：處長　梁志生副警務總長

  警司　戴秀菁

候補委員：關務監督　盧金燕

  顧問高級技術員　陳志傑

二零一九年六月十七日於澳門保安部隊事務局

代局長 關啓榮副警務總監

（是項刊登費用為 $14,780.00）

（開考編號：04-TS-2019）

按照二零一九年六月十二日保安司司長批示，並根據經第

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》、經第4/2017號法律修改的第14/2009號法

律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共部門勞動合同

制度》的規定，澳門保安部隊事務局進行統一管理制度的專業或

職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補高級技術員

職程第一職階二等高級技術員（建築範疇）三個職缺，以及填補

開考有效期屆滿前本局出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，

旨在對擔任建築範疇高級技術員所需的特定勝任力進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有學士學位或同等學歷，或不

頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，以便在科學技術的

16. Observação

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

17. Composição do júri

Presidente: Lam Loi Lap, chefe principal, chefe de departa-
mento.

Vogais efectivos: Leung Chi San, subintendente, chefe de divi-
são; e 

Tai Sao Cheng, comissária.

Vogais suplentes: Lou Kam In, comissária alfandegária; e

Chan Chi Kit, técnico superior assessor.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 17 de Junho de 2019.

O Director, substituto, Kwan Kai Veng, superintendente.

(Custo desta publicação $ 14 780,00)

(Concurso n.º 4-TS-2019)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 12 de Junho de 2019, e nos termos defini-
dos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017, na Lei n.º 14/2009 «Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», se 
acha aberto o concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 
para o preenchimento de três lugares vagos, de técnico supe-
rior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
área de arquitectura, em regime de contrato administrativo de 
provimento da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços, até 
ao termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 
e consiste na avaliação das competências específicas neces-
sárias ao exercício de funções de técnico superior da área de 
arquitectura.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção 
de Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Características do conteúdo funcional

O técnico superior exerce funções consultivas, de investiga-
ção, estudo, concepção e adaptação de métodos e processos 
científico-técnicos, de âmbito geral ou especializado, exe-
cutadas com autonomia e responsabilidade, tendo em vista 
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方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、

研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

3. 職務內容

進行建築範疇的科學技術研究及應用，須具有能力去解決

具複雜性之個案，撰寫報告書及提供可行性方案。尤其：

——研究、改編或採用技術性的方法和程序制定研究工作、

構思及發展計劃、發出意見書；並需考慮就有關政策制訂措施及

對建築範疇的管理作出較高的決定；

——負責建築範疇的設計、監督及管理工作；

——參與部門和跨部門性質的工作小組會議，協助上級處

理建築範疇的工作事宜；

——跟進建築範疇項目的招標程序等。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修

改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第

六級別的430點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 任用方式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部

門勞動合同制度》第五條規定，試用期為期六個月。

6. 報考條件

凡於報考期限屆滿前具有建築學學士學位或同等學歷，或

不頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，並符合現行法律

規定的擔任公職的一般要件，特別是：澳門特別行政區永久性

居民、成年、具任職能力、身體健康及精神健全，以及符合經第

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》第十二條第三款規定，或第23/2017號行政

法規第二條第一款規定的人士，均可報考。

7. 報考方式及期限

7.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計；

informar a decisão superior, requerendo uma especialização 
e formação básica de nível de licenciatura ou equiparada, ou 
mestrado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de es-
tudos integrados que não confira grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Realização de estudos de natureza científico-técnica e apli-
cação na área de arquitectura, devendo apresentar capacidade 
para resolução de casos complexos, elaboração de informações 
e apresentação de medidas viáveis. Nomeadamente:

— Estudos, adaptação ou aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica, elaborando estudos, concebendo e desen-
volvendo projectos, emitindo pareceres, elaborando medidas, 
tendo em consideração as respectivas políticas e a tomada de 
decisão sobre a gestão na área de arquitectura;

— Responsável pela concepção, fiscalização e gestão dos tra-
balhos relativos à área de arquitectura;

— Participação em reunião de grupos de trabalho de carácter 
departamental e interdepartamental, apoiando os superiores 
no tratamento dos assuntos relativos à área de arquitectura;

— Acompanhamento dos procedimentos de concursos rela-
tivos a projectos da área de arquitectura.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
430 da tabela indiciária, nível 6, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017 e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 
geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, precedido de seis meses de período experimental, 
nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contra-
to de Trabalho nos Serviços Públicos». 

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que, até ao termo do 
prazo da apresentação de candidaturas, possuam licenciatura 
em arquitectura ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento 
que corresponda a um ciclo de estudos integrados que não 
confira grau de licenciatura, e satisfaçam os demais requisitos 
gerais para o desempenho de funções públicas, nos termos da 
legislação em vigor, nomeadamente: ser residente permanente 
da Região Administrativa Especial de Macau, maioridade, ca-
pacidade profissional, aptidão física e mental, e se encontrem 
nas situações indicadas no n.º 3 do artigo 12.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 2.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.
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7.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行

政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，

並附同報考要件的證明文件。

7.2.1 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投

考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間

（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）到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局提交。

7.2.2 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平

台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公

共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台）填寫及提交《專業

或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

8. 報考須提交的文件

8.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（可一併提交相關的

曾修讀科目證明，以助審查准考資格）；

c）填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准

的《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。

8.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第8.1點a）、b）和c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個

人資料紀錄。

如第8.1點a）、b）項和c）項所指的證明文件以及個人資料紀

錄已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出

聲明。

7.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresenta-
ção de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais», aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidaturas.

7.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 
deve ser entregue, pelo próprio ou por outrem, sem necessida-
de de procuração, dentro do prazo de apresentação de candida-
turas e no 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), na Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, sita na Calçada dos Quartéis — Macau.

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico disponibilizado 
através da plataforma de serviço electrónico para apresentação 
de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à 
plataforma pode ser feito através da página electrónica http://
concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Conta 
única de acesso comum aos serviços públicos da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau»), dentro do prazo de apresenta-
ção de candidaturas.

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

8. Documentos a apresentar na candidatura

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

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprova-
do pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devida-
mente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópia 
dos documentos comprovativos do mencionado.

8.2 Candidatos vinculados à função pública devem apresentar:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e 
ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que perten-
cem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 8.1, bem como do registo biográfico, se os mes-
mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo ser declarado expressamente tal facto na 
apresentação de candidatura.
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8.3 第8.1點a）、b）項和c）項所指的證明文件的副本可以是

普通副本或經認證的副本。

8.4 如投考人無提交第8.1點a）、b）及c）項所指的文件，或倘

要求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補交所

欠文件，否則被除名。

8.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履

歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。

8.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

8.7 如投考人於報考時所提交的第8.1點a）和b）項證明文

件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成

任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副

本。

9. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為三小時），

具淘汰性質；

b）第二項甄選方法——甄選面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

10. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能

力及/或一般知識或專門知識的水平；

甄選面試——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——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

某一職務的能力。

11. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

12. 最後成績

最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，計

算方法如下：

知識考試 = 50%；

8.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) 
do ponto 8.1 podem ser simples ou autenticadas.

8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 ou do registo biográfico quando 
é exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta 
no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.

8.5 Os formulários acima referidos, «Ficha de Inscrição 
em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos do-
cumentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 8.1, 
deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos 
documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos 
necessários à instrução do processo de provimento.

9. Métodos de selecção 

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

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

10. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

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

11. Sistema de classificação

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

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

12. Classificação final

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

Prova de conhecimentos = 50%;
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甄選面試 = 40%；

履歷分析 = 10%。

13. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第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、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

14. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門兵營斜巷澳門保安部隊事

務局通告欄並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/

及澳門保安部隊網頁http://www.fsm.gov.mo/，上述名單的張貼

地點及查閱地點的公告亦會公佈於《澳門特別行政區公報》。

各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》，張貼於澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局通

告欄，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及澳門

保安部隊網頁http://www.fsm.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務

局通告欄並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及

澳門保安部隊網頁http://www.fsm.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》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及澳門保安

部隊網頁http://www.fsm.gov.mo/。

15. 考試範圍

15.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

15.2 十月十一日第57/9 9/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

15.3 經第18/2018號法律修改及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號法令核准的《澳門

公共行政工作人員通則》；

15.4 經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律——《公務

人員職程制度》；

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 10%.

13. Condições de preferência

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», com as alterações intro-
duzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

14. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva são afixadas no expositor 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
sito na Calçada dos Quartéis — Macau, e disponibilizadas na 
página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem 
como na página electrónica das Forças de Segurança de Macau, 
em http://www.fsm.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau os anúncios 
com indicação dos locais em que as mesmas se encontram 
afixadas e podem ser consultadas.

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos 
de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, que será afixado no expositor 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
sito na Calçada dos Quartéis — Macau, e disponibilizados na 
página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem 
como na página electrónica das Forças de Segurança de Macau, 
em http://www.fsm.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no expositor 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
sito na Calçada dos Quartéis — Macau, e disponibilizadas na 
página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem 
como na página electrónica das Forças de Segurança de Macau, 
em http://www.fsm.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau os anúncios 
com indicação dos locais em que as mesmas se encontram afi-
xadas e podem ser consultadas.

A lista classificativa final, após homologação, é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica das Forças 
de Segurança de Macau, em http://www.fsm.gov.mo/.

15. Programa da prova

15.1 «Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China»;

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

15.3 «Estatuto dos Trabalhadores da Administração Públi-
ca de Macau», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 
de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, e pela Lei n.º 18/2018;

15.4 Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017 — «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos»;
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15.5 經第29/2018號行政法規修改的第9/20 02號行政法

規——《澳門保安部隊事務局的組織與運作》；

15.6 五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第

122/84/M號法令——有關工程、取得財貨及勞務之開支制度；

15.7 七月六日第63/85/M號法令——規定購置物品及取得

服務之程序；

15.8 十一月八日第74/99/M號法令核准的公共工程承攬合

同之法律制度；

15.9 六月九日第24/95/M號法令核准的《防火安全規章》；

15.10 經第2 4 / 2 0 0 9號行政法規修改的八月二十一日第

79/85/M號法令——《都市建築總章程》；

15.11 十月三日第9/83/M號法律——《建築障碍的消除》；

15.12 第01/DSSOPT/2009號行政指引——《有關樓宇高度

及地段可建造性之規範》（文本載於土地工務運輸局網頁http://

www.dssopt.gov.mo/）；

15.13 七月十九日第44/91/M號法令——《建築安全與衛生

章程》；

15.14 第11/2013號法律——《文化遺產保護法》；

15.15 第1/2015號法律——《都市建築及城市規劃範疇的資

格制度》；

15.16 第12/2015號行政法規——《都市建築及城市規劃範

疇資格制度的施行細則》；

15.17 《澳門特區無障礙通用設計建築指引》（文本載於社

會工作局網頁http://www.ias.gov.mo/）；

15.18 建築學的專業知識；

15.19 撰寫建議書、報告書及專業技術意見書等公文書；

15.20 電腦應用軟、硬件知識，尤其是Microsoft Office系列

軟件及AutoCAD軟件的應用。

知識考試時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的法例

（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註釋）。

15.5 Regulamento Administrativo n.º 9/2002, com as alterações 
introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 29/2018 — 
«Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau»;

15.6 Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de 
Maio — Regime das despesas com obras e aquisição de bens e 
serviços;

15.7 Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Regula o pro-
cesso de aquisição de bens e serviços;

15.8 Regime Jurídico do Contrato das Empreitadas de Obras 
Públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de No-
vembro;

15.9 «Regulamento de Segurança contra Incêndios», aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 24/95/M, de 9 de Junho;

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

15.11 Lei n.º 9/83/M, de 3 de Outubro — Supressão de Bar-
reiras Arquitectónicas;

15.12 Circular n.º 01/DSSOPT/2009 — Regulamentação das 
condições referentes à altura dos edifícios e edificabilidade dos 
lotes (encontrando-se disponibilizado respectivo documento na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Solos, Obras 
Públicas e Transportes, em http://www.dssopt.gov.mo/);

15.13 Decreto-Lei n.º 44/91/M, de 19 de Julho — Regula-
mento de Higiene no Trabalho da Construção Civil de Macau;

15.14 Lei n.º 11/2013 — Lei de Salvaguarda do Património 
Cultural;

15.15 Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domínios 
da construção urbana e do urbanismo;

15.16 Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-
mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-
ção urbana e do urbanismo;

15.17 «Normas arquitectónicas para a concepção de design 
universal e livre de barreiras na Região Administrativa Espe-
cial de Macau» (encontrando-se disponibilizados respectivos 
documentos na página electrónica do Instituto de Acção So-
cial, em http://www.ias.gov.mo./);

15.18 Conhecimentos profissionais sobre a Arquitectura;

15.19 Elaboração de instrumento público, tais como propos-
tas, informações e pareceres técnico-profissionais; 

15.20 Conhecimentos relativos à aplicação informática de 
software e hardware, nomeadamente a aplicação de Microsoft 
Office e de AutoCAD.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta da legislação constante do programa da prova 
definido pelo presente aviso (na sua versão original, sem qual-
quer nota ou registo pessoal e sem anotações).
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16. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第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》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、甄選及晉級培訓》的規定規範。

17. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

18. 典試委員會的組成

主席：顧問高級技術員 陳其專

正選委員：首席顧問高級技術員 潘寶玲

  一等消防區長 吳俊亮

候補委員：副一等消防區長 何國順

  顧問高級技術員 賴寧筠

二零一九年六月十七日於澳門保安部隊事務局

代局長 關啓榮副警務總監

（是項刊登費用為 $15,278.00）

司 法 警 察 局

公 告

司法警察局通過考核方式進行對外開考，取錄及格者就讀

培訓課程和進行實習，以填補編制內刑事偵查人員組別之第一

職階二等刑事偵查員四十缺，有關開考通告刊登於二零一八年四

月二十五日第十七期第二組《澳門特別行政區公報》。因體格檢

查（醫生檢查第一部份）及格並獲准進入體能測驗的准考人名單

有不正確之處而作出更正，現重新公佈該名單，並將之張貼於澳

門友誼大馬路823號司法警察局大樓地下行政輔助中心（長崎街

23號入口），投考人亦可透過設置於本局大樓及路氹分局地下的

“資訊亭”查閱，或可瀏覽本局網頁：www.pj.gov.mo。

二零一九年六月二十日於司法警察局

局長 薛仲明

（是項刊登費用為 $1,178.00）

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

17. Observação

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

18. Composição do júri

Presidente: Chan Kei Chun, técnico superior assessor.

Vogais efectivos: Pun Pou Leng, técnica superior assessora 
principal; e 

Ng Chon Leong, chefe de primeira.

Vogais suplentes: Ho Kuok Son, chefe assistente; e

Lai Neng Kuan, técnica superior assessora.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 17 de Junho de 2019.

O Director, substituto, Kwan Kai Veng, superintendente.

(Custo desta publicação $ 15 278,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncio

Tendo-se verificado lapso na lista dos candidatos aprovados 
no exame médico (inspecção médica — 1.ª parte) e admitidos 
nas provas de aptidão física do concurso externo, de prestação 
de provas, para a admissão dos candidatos considerados aptos, 
com destino à frequência do curso de formação e respectivo 
estágio, com vista ao preenchimento de quarenta lugares de 
investigador criminal de 2.ª classe, 1.º escalão, do grupo de 
pessoal de investigação criminal do quadro da Polícia Judiciária, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 25 de 
Abril de 2018, procede-se à republicação da mesma. A lista em 
causa encontra-se afixada, para consulta, no Núcleo de Apoio 
Administrativo, no rés-do-chão do Edifício da Polícia Judiciá-
ria, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, Macau (entrada junto 
à Rua de Nagasaki, n.º 23), podendo ser ainda consultada nos 
quiosques de informações instalados no rés-do-chão do mesmo 
Edifício e no da Delegação de COTAI, bem como no sítio da 
internet desta Polícia: www.pj.gov.mo.

Polícia Judiciária, aos 20 de Junho de 2019. 

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)
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Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos à etapa 
de avaliação de competências funcionais da Polícia Judiciária, 
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 52, II Série, de 28 
de Dezembro de 2016, para o preenchimento de quatro lugares 
vagos no quadro, e dos que vierem a verificar-se no prazo de 
dois anos, nesta Polícia, na categoria de adjunto-técnico de 2.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, área de apoio 
técnico-administrativo geral, indicados no aviso onde constam 
os Serviços interessados no preenchimento dos lugares postos a 
concurso, publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 49, II Série, 2.º Suplemento, de 6 de 
Dezembro de 2017, a entrevista de selecção, com a duração de 
cerca de 15 minutos, terá lugar em 22 de Julho até 2 de Agosto 
de 2019, no período das 9,30 às 13,00 horas e será realizada no 
18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da 
Amizade, n.º 823, Macau.

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 
cada candidato se deve apresentar para a realização da entre-
vista de selecção, bem como outras informações de interesse 
dos candidatos, serão afixadas no dia 26 de Junho de 2019, no 
Núcleo de Apoio Administrativo, sito na Avenida da Amizade, 
n.º 823, Edifício da Polícia Judiciária, r/c, Macau (entrada junto 
à Rua de Nagasaki, n.º 23), podendo ser consultadas 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), bem como na página electrónica desta 
Polícia — http://www.pj.gov.mo/ — e na página electrónica dos 
SAFP — http://www.safp.gov.mo/.

Polícia Judiciária, aos 19 de Junho de 2019.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Anúncios

 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», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada 
no placar do Centro de Atendimento e Informação da DSC, 
sito em Macau, na Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º 
andar A (horário de consulta: de segunda a quinta-feira das 9,00 
às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponi-
bilizada na página electrónica da DSC (http://www.dsc.gov.
mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a lista definitiva 
dos candidatos ao concurso de avaliação de competências pro-
fissionais ou funcionais, externo, do concurso de gestão unifor-
mizada, para o preenchimento de um lugar vago, de operário 
qualificado, 1.º escalão, da carreira de operário qualificado, 

通 告

 茲公佈，在為填補司法警察局編制內一般行政技術輔助範

疇技術輔導員職程第一職階二等技術輔導員四個職缺以及未來

兩年在同一範疇出現的第一職階二等技術輔導員的職缺而以考

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十二月六日第四十九期《澳門特別行

政區公報》第二組第二副刊的載明擬填補開考職位部門的通告

中所列的職缺，本局定於二零一九年七月二十二日至八月二日由

上午九時三十分至下午一時為參加職務能力評估程序的准考人

舉行甄選面試，時間約為十五分鐘，考試地點為澳門友誼大馬路

823號司法警察局大樓十八樓。

參加甄選面試的准考人的考室、日期及時間安排等詳細資料

以及與准考人有關的其他重要資訊，將於二零一九年六月二十六

日張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓地下行政輔助

中心（長崎街23號入口）。准考人可於辦公時間（週一至週四，上

午九時至下午一時、下午二時三十分至五時四十五分；週五，上午

九時至下午一時、下午二時三十分至五時三十分）到上述地點查

閱，亦可在本局網頁（http://www.pj.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年六月十九日於司法警察局

局長 薛仲明

（是項刊登費用為 $1,620.00）

懲 教 管 理 局

公 告

茲公佈，懲教管理局以行政任用合同制度填補本局廚房工

場範疇技術工人職程第一職階技術工人一個職缺，以及填補開

考有效期屆滿前本局出現的同一職程及同一職務範疇的職缺，

經二零一九年三月二十日第十二期《澳門特別行政區公報》第二

組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或職務能力評估開

考通告。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》第二十七條第二款

規定，將專業或職務能力評估開考的投考人確定名單張貼於澳

門南灣大馬路中華廣場8樓A座懲教管理局服務諮詢中心（查閱
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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://w w w.dsc.gov.

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

二零一九年六月十八日於懲教管理局

局長 程况明

（是項刊登費用為 $1,417.00）

茲公佈，懲教管理局以行政任用合同制度填補本局輔導及

監管範疇技術輔導員職程第一職階二等技術輔導員四個職缺

（男性2缺及女性2缺），以及填補開考有效期屆滿前本局出現的

同一職程及同一職務範疇的職缺，經二零一九年四月十日第十五

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管

理制度的專業或職務能力評估開考通告。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》第二十六條第二款規定，將投考人臨時名單張貼於

澳門南灣大馬路中華廣場8樓A座懲教管理局服務諮詢中心（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.dsc.gov.

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

二零一九年六月十九日於懲教管理局

代局長 呂錦雲

（是項刊登費用為 $1,258.00）

衛 生 局

名 單

（考試編號：02/IGEQF/2019）

就二零一九年四月十日第十五期《澳門特別行政區公報》第

二組內刊登的公告，以及根據經第24/2018號行政法規修改的三

月十五日第8/99/M號法令規定而進行的全科實習的全部同等學

歷認可評核考試，現公佈總評分名單如下：

área da oficina de cozinha, em regime de contrato administra-
tivo de provimento da Direcção dos Serviços Correccionais, 
e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços, na 
mesma carreira e área funcional, até ao termo da validade do 
concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 20 
de Março de 2019.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 18 de Junho de 
2019.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada 
no placar do Centro de Atendimento e Informação da DSC, 
sito em Macau, na Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º 
andar A (horário de consulta: de segunda a quinta-feira das 9,00 
às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibi-
lizada na página electrónica da DSC (http://www.dsc.gov.mo/) 
e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a lista provisória dos 
candidatos ao concurso de avaliação de competências profis-
sionais ou funcionais, externo, do concurso de gestão uniformi-
zada, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, de 10 de Abril 
de 2019, para o preenchimento de quatro lugares vagos (dois de 
sexo masculino e dois de sexo feminino), em regime de contrato 
administrativo de provimento, de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico (área de aconselhamento 
e vigilância), da Direcção dos Serviços Correccionais, e dos que 
vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços, na mesma 
carreira e área funcional, até ao termo da validade do concurso.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 19 de Junho de 
2019.

A Directora dos Serviços, substituta, Loi Kam Wan.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

(Ref. da Prova n.º 02/IGEQF/2019)

De classificação final da prova de avaliação para o reconhe-
cimento de equivalência total ao internato geral — conforme 
regulado pelo Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alte-
rado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018, realizado 
nos termos do aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, de 10 de 
Abril de 2019:
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1. 合格投考人：

序號 姓名 分

1.º 潘泳釗 ...................................................................... 14.4

2.º 談慧珠 ...................................................................... 13.3

3.º 潘俊傑 ...................................................................... 12.0

2. 因知識筆試評分低於9.5分而被淘汰的投考人：

序號 姓名 分

1.º 吳其標 ........................................................................9.4

2.º 陳煜文 ........................................................................7.8

3. 因缺席知識筆試而被淘汰的投考人：

序號 姓名

1. 陳綺珊

2. 蘇永傑

3. 黃永輝

4. 楊志勇

根據經十二月十三日第110/99/M號法令核准的《行政訴訟法

典》第二十五條第二款和第二十六條的規定，投考人可自本名單

之公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日起計三十日內向中級

法院提起司法上訴。

（經二零一九年六月十二日社會文化司司長的批示確認）

二零一九年四月三十日於衛生局

典試委員會：

主席：兒科顧問醫生 區曦醫生

正選委員：內科主治醫生 葉家雄醫生

  全科主治醫生 吳少芬醫生

（是項刊登費用為 $2,447.00）

（開考編號：02019/02-MA.MU）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的醫生職程醫院職

務範疇（急症醫學）第一職階主治醫生一缺，經二零一九年三月

六日第十期《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，現公佈最後成績名單如下：

合格投考人：

姓名 分

江山慧 ............................................................................... 7.12

1. Candidatos aprovados:

N.º  Nome valores

1.º Pan Yongzhao ............................................................... 14,4

2.º Tam Wai Chu ................................................................ 13,3

3.º Pun Chon Kit ................................................................ 12,0

2. Candidatos excluídos por terem obtido classificação de 
prova escrita de conhecimentos inferior a 9,5 valores:

N.º  Nome valores

1.º Wu Qibiao .......................................................................9,4

2.º Chan Yuk Man ...............................................................7,8

3. Candidatos excluídos por não terem comparecido à prova 
escrita de conhecimentos:

N.º  Nome

1. Chan I San

2. Sou Weng Kit

3. Wong Weng Fai

4. Yeung Chi Yung

Nos termos do n.º 2 do artigo 25.º e do artigo 26.º do Código do 
Processo Administrativo Contencioso, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro, os candidatos podem 
interpor recurso contencioso para o Tribunal de Segunda Ins-
tância, no prazo de trinta dias, contados da data da publicação 
do anúncio da presente lista no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Junho de 2019).

Serviços de Saúde, aos 30 de Abril de 2019.

O Júri:

Presidente: Dr.ª Ao Hei, médica consultora de pediatria.

Vogais efectivos: Dr. Ip Kar Hung, médico assistente de 
medicina interna; e

Dr.ª Ng Sio Fan, médica assistente de clínica geral.

(Custo desta publicação $ 2 447,00)

(Ref. do Concurso n.º 02019/02-MA.MU)

De classificação final do candidato ao concurso externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento de um lugar vago 
de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar, 
medicina de urgência, da carreira médica, em regime de con-
trato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 10, II Série, de 6 de Março de 2019:

Candidato aprovado:

 Nome valores

Kong San Wai ........................................................................7,12
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根據第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程序規章》

第十九條第四款的規定，投考人可自本名單公佈之日起計三十日

內向中級法院提起司法上訴。

（經二零一九年六月十七日社會文化司司長的批示認可）

二零一九年六月十三日於衛生局

典試委員會：

代主席：急症醫學主治醫生 曾潭飛醫生

正選委員：急症醫學主治醫生 李彩珠醫生

候補委員：急症醫學主治醫生 陳麗陽醫生

（是項刊登費用為 $1,541.00）

公 告

（開考編號：00619/02-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（放

射職務範疇）所必需的實習，以便填補衛生局行政任用合同高

級衛生技術員職程第一職階二等高級衛生技術員（放射職務範

疇）三個職缺。經二零一九年一月三十日第五期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登以考核方式進行對外開考通告。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》第三十五條第三款的規定公佈，投考人

甄選面試成績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），並已上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.

mo）和行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo），以供查閱。

二零一九年六月十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,258.00）

（開考編號︰03419/04-OQ）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補技術工人職程第

五職階技術工人（機電設施設備維修和操作範疇）兩個職缺，以

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 19.º do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedi-
mento Concursal da Carreira Médica), o candidato pode inter-
por recurso contencioso da presente lista de classificação final 
para o Tribunal de Segunda Instância, no prazo de trinta dias, 
contados da data da sua publicação.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de Junho de 2019).

Serviços de Saúde, aos 13 de Junho de 2019.

O Júri:

Presidente, substituto: Dr. Chang Tam Fei, médico assistente 
de medicina de urgência.

Vogal efectivo: Dr.ª Lei Choi Chu, médica assistente de 
medicina de urgência.

Vogal suplente: Dr.ª Chan Lai Ieong, médica assistente de 
medicina de urgência.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º 00619/02-TSS)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 35.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, sita 
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, e disponível nos 
websites destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), bem como 
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
(http://www.safp.gov.mo), a lista classificativa da entrevista de 
selecção dos candidatos ao concurso externo de prestação de 
provas, para a admissão de três estagiários ao estágio necessá-
rio para ingresso na carreira de técnico superior de saúde de 
2.ª classe, área funcional radiológica, para o preenchimento de 
três lugares vagos de técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º 
escalão, área funcional radiológica, da carreira de técnico su-
perior de saúde, em regime de contrato administrativo de pro-
vimento dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 5, II Série, de 30 de Janeiro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 17 de Junho de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

(Ref. do Concurso n.º 03419/04-OQ)

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 



N.º 26 — 26-6-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11637

及填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年四月十七日

第十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度

的專業或職務能力評估對外開考通告。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》第二十七條第二款的規定，將衛生局專業或職務能力

評估對外開考的投考人確定名單張貼在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

上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo）。

二零一九年六月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,337.00）

（開考編號：A20/CS/SP/2019）

為填補衛生局人員編制內醫生職程公共衛生職務範疇第一

職階主任醫生（公共衛生專科）一缺，經二零一九年五月十五日

第二十期《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。根據第131/2012號行政長官批示《醫生職

程開考程序規章》第十一條規定，投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）及已上載於本局網

頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一九年六月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $952.00）

（開考編號：01019/02-TSS）

為錄取六名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職程（康

復職務範疇——語言治療）所必需的實習；以便填補衛生局行

政任用合同高級衛生技術員職程第一職階二等高級衛生技術員

（康復職務範疇——語言治療）六缺。經二零一九年三月十三日

第十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行對

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 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, em http://www.ssm.gov.mo/ e dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista definitiva dos candi-
datos ao concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 
para o preenchimento de dois lugares vagos, em regime de con-
trato administrativo de provimento, de operário qualificado, 5.º 
escalão, da carreira de operário qualificado, área de reparação 
e operacionalização de equipamentos e das instalações electro-
mecânicas, dos Serviços de Saúde, e dos que vierem a verificar-
-se nestes Serviços até ao termo da validade do concurso, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 17 de Abril 
de 2019.

Serviços de Saúde, aos 18 de Junho de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

(Ref. do Concurso n.º A20/CS/SP/2019)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 11.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica), se encontra 
afixada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada 
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do 
Visconde de S. Januário, e disponível na página electrónica 
destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos 
candidatos ao concurso de acesso, condicionado, de prestação 
de provas, para o preenchimento de um lugar de chefe de ser-
viço, 1.º escalão, da carreira médica, área funcional de saúde 
pública, área profissional de saúde pública, do quadro do pes-
soal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 20, II Série, de 15 de Maio de 2019.

Serviços de Saúde, aos 18 de Junho de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 952,00)

 (Ref. do Concurso n.º 01019/02-TSS)

Nos termos definidos no n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
encontra-se 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), o local, data e hora da 
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外開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改第14/2016號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第三

款的規定公佈，知識考試的舉行地點、日期及時間已張貼在仁伯

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。

二零一九年六月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,224.00）

第24/P/19號公開招標

根據行政管理委員會於二零一九年六月十三日作出的決議，

為取得“向衛生局供應及安裝一套便攜式超聲掃描機”進行公

開招標。有意投標者可從二零一九年六月二十六日起，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，並繳付澳門幣肆拾貳元整（$42.00）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二零一九年七月二十六日下午五時三十

分。

開標將於二零一九年七月二十九日上午十時在位於澳門加思

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

壹萬陸仟元整（$16,000.00），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。

二零一九年六月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,541.00）

第25/P/19號公開招標

根據社會文化司司長於二零一九年六月十二日作出的批示，

為取得“向衛生局供應及安裝放射性物質圖像定位系統及紅外

realização da prova de conhecimentos ao concurso externo, 
de prestação de provas, para a admissão de seis estagiários ao 
estágio necessário para ingresso na carreira de técnico supe-
rior de saúde de 2.ª classe, área funcional de reabilitação — 
terapia da fala, para o preenchimento de seis lugares de técnico 
superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, área funcional de 
reabilitação — terapia da fala, da carreira de técnico superior 
de saúde, em regime de contrato administrativo de provimento 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 11, II 
Série, de 13 de Março de 2019.

Serviços de Saúde, aos 20 de Junho de 2019. 

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Concurso Público n.º 24/P/19

Faz-se público que, por deliberação do Conselho Adminis-
trativo, de 13 de Junho de 2019, se encontra aberto o concurso 
público para o «Fornecimento e instalação de um aparelho de 
ultrassonografia portátil aos Serviços de Saúde», cujo progra-
ma do concurso e o caderno de encargos se encontram à dispo-
sição dos interessados desde o dia 26 de Junho de 2019, 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 $42,00 (quarenta e 
duas 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 
na página electrónica 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 17,30 
horas do dia 26 de Julho de 2019.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 29 de Julho 
de 2019, 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 $16 000,00 (dezasseis mil patacas) a 
favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em numerário 
ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Serviços ou 
através de garantia bancária/seguro-caução de valor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 20 de Junho de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

Concurso Público n.º  25/P/19

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Junho de 2019, 
se encontra aberto o concurso público para «Fornecimento e 
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熱像儀（橫琴口岸）”進行公開招標。有意投標者可從二零一九年

六月二十六日起，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，並繳付澳門幣伍拾貳元整

（$52.00）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。

是次公開招標將不安排進行實地視察，為全面了解設備安

裝之地點，投標人應出席於二零一九年七月二日上午十時正舉

行的解釋會，地點：澳門加思欄馬路五號地下的“多功能會議

室”。

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二零一九年七月二十九日下午五時

四十五分。

開標將於二零一九年七月三十日上午十時正在位於澳門加思

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

壹拾肆萬陸仟捌佰元整（$146,800.00），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。

二零一九年六月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,937.00）

（開考編號：01119/03-TS）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補中藥範疇高級技

術員職程第一職階二等高級技術員一個職缺，以及填補開考有

效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年二月八日第六期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能

力評估對外開考通告。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

三十五條第三款的規定，將衛生局專業或職務能力評估對外開

考的投考人的知識考試（筆試）成績名單張貼在澳門若憲馬路

衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）（查閱時間：週一至週

instalação de Sistemas de Localização de Radiações e Apare-
lhos de Termografia por Infravermelhos aos Serviços de Saúde 
(Posto Fronteiriço de Hengqin)», cujo programa do concurso e 
o caderno de encargos se encontram à disposição dos interessa-
dos desde o dia 26 de Junho de 2019, 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 $52,00 (cinquenta e duas patacas), a 
título de custo das respectivas fotocópias (local de pagamento: 
Secção de Tesouraria dos Serviços de Saúde) ou ainda median-
te a transferência gratuita de ficheiros pela internet na página 
electrónica dos S.S. (www.ssm.gov.mo).

O presente concurso público não terá visita de estudo do 
local da instalação dos equipamentos, pelo que, para o conhe-
cimento total do local da instalação dos equipamentos, os con-
correntes devem assistir à sessão de esclarecimentos a ter lugar 
no dia 2 de Julho de 2019, pelas 10,00 horas, na «Sala Multifun-
cional», sita no r/c, da Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau.

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 29 de Julho de 2019.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 30 de Julho 
de 2019, pelas 10,00 horas, na «Sala Multifuncional», situada 
no r/c da Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma 
caução provisória no valor de $146 800,00 (cento e quarenta 
e seis mil e oitocentas patacas) a favor dos Serviços de Saúde, 
mediante depósito, em numerário ou em cheque, na Secção 
de Tesouraria destes Serviços ou através de garantia bancária/
seguro-caução de valor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 20 de Junho de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 937,00) 

(Ref. do Concurso n.º 01119/03-TS)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.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 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 pá-
gina electrónica destes Serviços — http://www.ssm.gov.mo/ — 
e dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista classificativa 
da prova de conhecimentos (prova escrita) dos candidatos ao 
concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais, externo, do regime de gestão uniformizada, um lugar 
vago, em regime de contrato administrativo de provimento, de 
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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），並上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo）及行政公

職局網頁（http://www.safp.gov.mo）。

二零一九年六月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,337.00）

（開考編號：A17/CS/FIS/2019）

為填補衛生局人員編制內醫生職程醫院職務範疇第一職階

主任醫生（物理治療及康復科專科）一缺，經二零一九年五月八

日第十九期《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。根據第131/2012號行政長官批示《醫生

職程開考程序規章》第十一條規定，投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）及已上載於本局

網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一九年六月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $986.00）

（開考編號：02619/04-OQ）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補技術工人職程第

四職階技術工人（油漆工範疇）一個職缺，以及填補開考有效

期屆滿前出現的職缺，經二零一九年四月十七日第十六期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職

務能力評估對外開考通告。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》第二十七條規定，將衛生局專業或職務能力評估對外開考

的投考人確定名單張貼在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），並上載於衛生局

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

safp.gov.mo）。

técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, área de farmácia da medicina chinesa, dos Serviços 
de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao 
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 6, II Série, de 8 de Fevereiro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 20 de Junho de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

(Ref. do Concurso n.º A17/CS/FIS/2019)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 11.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica), se encontra 
afixada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada 
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do 
Visconde de S. Januário, e disponível na página electrónica 
destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos 
candidatos ao concurso de acesso, condicionado, de prestação 
de provas, para o preenchimento de um lugar de chefe de ser-
viço, 1.º escalão, da carreira médica, área funcional hospitalar, 
área profissional de medicina física e reabilitação, do quadro 
do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 19, II Série, de 8 de Maio de 2019.

Serviços de Saúde, aos 20 de Junho de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 986,00)

(Ref. do Concurso n.º 02619/04-OQ)

Torna-se público que, nos termos do artigo 27.º do Regula-
mento 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, 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 pági-
na electrónica destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e 
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista definitiva dos 
candidatos ao concurso de avaliação de competências profis-
sionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformi-
zada, para o preenchimento de um lugar vago, em regime de 
contrato administrativo de provimento, de operário qualifi-
cado, 4.º escalão, da carreira de operário qualificado, área de 
pintura, dos Serviços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se 
nestes Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Admi nistrativa 
Especial de Macau n.º 16, II Série, de 17 de Abril de 2019.
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二零一九年六月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,337.00）

通 告

（開考編號：01419/01-IS）

茲公佈，為錄取五名學員參加二等衛生督察的特別培訓，以

填補行政任用合同衛生督察職程第一職階二等衛生督察五個職

缺。經二零一九年三月十三日第十一期《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。本局定於二零一九年

七月十四日下午三時正舉行知識考試（筆試），時間為三小時。

考試地點如下：

——澳門化地瑪聖母女子學校（台山花地瑪教會街）。

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有

關的其他重要資訊，已張貼於澳門若憲馬路衛生局人事處。准考

人可於辦公時間（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）到上述地點查閱，亦可在本局網

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

safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年六月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,462.00）

三十日告示

茲公佈，陳惠娜，申領其亡夫梁汝強（曾為衛生局第六職階

技術工人）之死亡津貼、喪葬津貼及其他有權利收取的款項，如

有人士認為具有權利領取上述津貼及款項，應自本告示在《澳門

特別行政區公報》刊登之日起計三十天內，向本局提出申請應有

之權益。如於上述期限內未接獲任何異議，則現申請人之要求將

被接納。

二零一九年六月十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $827.00）

Serviços de Saúde, aos 20 de Junho de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

Aviso

(Ref. do Concurso n.º 01419/01-IS)

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso ex-
terno, de prestação de provas, para a admissão de cinco for-
mandos à formação específica de inspector sanitário de 2.ª 
classe 1.º escalão, para o preenchimento de cinco lugares vagos 
de inspector sanitário de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
inspector sanitário, em regime de contrato administrativo de 
provimento dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 11, II Série, de 13 de Março de 2019, a prova de 
conhecimentos (prova escrita) terá a duração de 3 horas e será 
realizada no dia 14 de Julho de 2019, às 15,00 horas, no seguinte 
local:

— Escola Nossa Senhora de Fátima, Macau (Rua da Missão 
de Fátima, T’oi Sán). 

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a 
realização da prova escrita, bem como outras informações de 
interesse dos candidatos encontram-se afixadas na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, sita na Estrada do Visconde de 
S. Januário, Macau, podendo ser consultadas 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), bem como 
nas páginas electrónicas dos Serviços de Saúde — http://www.
ssm.gov.mo/ — e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública — http://www.safp.gov.mo/.

Serviços de Saúde, aos 20 de Junho de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que, tendo Chan Wai Na, requerido o subsídio 
por morte, subsídio de funeral e outros abonos a que tem 
direito, por falecimento do seu cônjuge, Leong U Keong, que 
foi operário qualificado, 6.º escalão, dos Serviços de Saúde, de-
vem todos os que se julgam com direito à percepção dos mesmos 
subsídios e outros abonos acima referidos, requerer a estes Ser-
viços, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação 
do presente édito no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois 
que, não havendo impugnação, será resolvida a pretensão da 
requerente, findo que seja esse prazo.

Serviços de Saúde, aos 17 de Junho de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 827,00)
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旅 遊 局

公 告

澳門特別行政區政府旅遊局公佈，根據社會文化司司

長於二零一九年五月三十一日作出的批示，現就“第1/C O N/

DAGR H/2019號公開招標——為旅遊局轄下大樓及設施提供

2020至2021年的保安看守服務”進行公開招標。

1. 招標實體：旅遊局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 服務目的：為旅遊局轄下大樓及設施提供2020至2021年

的保安看守服務。

4. 服務提供期：二零二零年一月一日至二零二一年十二月

三十一日。

5. 投標書有效期：投標書有效期為九十日，由開標儀式日起

計，並可按七月六日第63/85/M號法令第三十六條的規定續期。

6. 臨時保證金：臨時保證金的金額為澳門幣594,564.00元

（澳門幣伍拾玖萬肆仟伍佰陸拾肆元）。臨時保證金之遞交方

式：1）以現金、本票或保付支票方式向旅遊局遞交，本票或保付

支票抬頭須註明收款人為“旅遊局”；或2）通過銀行擔保的方式

遞交。

7. 確定保證金：確定保證金金額相當於判給總價格的百分之

四（4%）。

8. 查閱及取得卷宗副本之地點、日期及時間：自本公告刊

登之日起，有意投標人可於辦公時間內前往澳門宋玉生廣場

335-341號獲多利大廈十二樓旅遊局接待櫃檯查閱《招標方案》

及《承投規則》，以及索取有關副本，亦可於本局網頁（ht tp：//

industry.macaotourism.gov.mo）下載。

9. 解釋會之地點、日期及時間：投標人可以於二零一九年七

月一日下午三時，出席在澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈

十四樓旅遊局演講廳舉行本次公開招標的解釋會。

10. 遞交投標書之地點、日期及時限：投標人須於二零一九

年七月二十四日下午五時四十五分截標日期前，在辦公時間內將

投標書送交或以具收件回執之掛號郵政方式郵寄至澳門宋玉生

廣場335-341號獲多利大廈十二樓旅遊局。

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Anúncios

A Direcção dos Serviços de Turismo faz público que, de 
acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 31 de Maio de 2019, se encon-
tra aberto o «Concurso Público n.º 1/CON/DAGRH/2019 — 
Prestação de serviços de vigilância e segurança das instalações 
e equipamentos da responsabilidade da Direcção dos Serviços 
de Turismo nos anos 2020 e 2021».

1. Entidade responsável pela realização do processo do con-
curso: Direcção dos Serviços de Turismo.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Objecto dos serviços: prestação de serviços de vigilância e 
segurança das instalações e equipamentos da responsabilidade 
da Direcção dos Serviços de Turismo nos anos 2020 e 2021.

4. Período da prestação dos serviços: de 1 de Janeiro de 2020 
a 31 de Dezembro de 2021.

5. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade da 
proposta é de 90 dias, a contar da data do acto de abertura das 
propostas do concurso público, sendo o prazo prorrogável, nos 
termos previstos no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 
de Julho.

6. Caução provisória: a caução provisória no valor de 
$594 564,00 (quinhentas e noventa e quatro mil, quinhentas 
e sessenta e quatro patacas). A caução provisória poderá ser 
prestada por: 1) depósito em numerário, em ordem de caixa ou 
em cheque visado entregue à ordem da Direcção dos Serviços 
de Turismo; ou 2) mediante garantia bancária prestada pela 
forma prescrita.

7. Caução definitiva: a caução definitiva será de valor corres-
pondente a 4% do preço total da respectiva adjudicação.

8. Local, dia, horário para a obtenção da cópia e consulta do 
processo do concurso: o programa do concurso e o caderno de 
encargos encontram-se disponíveis para efeitos de consulta, 
podendo as cópias do processo do concurso ser obtidas no Bal-
cão de Atendimento da Direcção dos Serviços de Turismo, sito 
na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício 
«Hot Line», 12.º andar, Macau, a partir da data de publicação 
do presente anúncio, durante o horário normal de expediente, 
ou em alternativa pode descarregar o ficheiro na página elec-
trónica destes Serviços (http://industry.macaotourism.gov.mo).

9. Local, dia, horário da sessão de esclarecimento: o concor-
rente poderá comparecer no Auditório da Direcção dos Ser-
viços de Turismo, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 335-341, Edifício «Hot Line», 14.º andar, Macau, pelas 
15,00 horas do dia 1 de Julho de 2019, para uma sessão de es-
clarecimento sobre o presente concurso público.

10. Local, dia e horário limite para entrega das propostas: o 
concorrente deverá entregar, ou através de correio registado 
com aviso de recepção, as propostas na Direcção dos Servi-
ços de Turismo, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 335-341, Edifício «Hot Line», 12.º andar, Macau, durante 
o horário normal de expediente e até às 17,45 horas do dia 24 
de Julho de 2019.
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11. 開標儀式之地點、日期及時間：開標儀式將於二零一九年

七月二十五日上午十時在澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈

十四樓旅遊局演講廳舉行。

根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條的規定，投標人

或其法定代表應出席開標儀式，以便提出聲明異議及/或為投標

所遞交之文件出現的疑問作出解答。投標人的法定代表可由受

權人代表出席公開的開標儀式，在此情況下，此受權人應出示經

公證授權賦予其參與開標儀式的授權書。

12. 延期：倘因颱風或不可抗力之原因而停止辦公，則原定

的解釋會日期、遞交投標書之期限、開標日期順延至緊接的第一

個工作日。

13. 評標標準及其所佔比重：

標準 所佔比重

投標價 55%

提供保安看守服務的經驗 30%

投標人在提供保安看守服務方面的專業質量認證 5%

管理人員及保安員的工作經驗 10%

二零一九年六月十九日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $4,100.00）

澳門特別行政區政府透過旅遊局公佈，根據社會文化司司

長於二零一九年四月二十九日作出的批示，為「製作2020年至

2021年《澳門旅遊》電子刊物中英文版」服務判給作公開招標。

自本公告刊登之日起，有意投標人可於辦公時間內前往澳門

宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局，查閱公開招標卷

宗；或繳付$200.00（澳門幣貳佰元正）文件費以索取得有關招

標卷宗副本；或可透過旅遊局的旅遊業界網站（http://industry.

macaotourism.gov.mo）內免費下載。

11. Local, dia e horário do acto de abertura das propostas: o 
acto de abertura das propostas realizar-se-á no Auditório da 
Direcção dos Serviços de Turismo, sito na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hot Line», 14.º andar, 
Macau, pelas 10,00 horas do dia 25 de Julho de 2019.

O concorrente ou o seu representante legal deverá estar pre-
sente no acto de abertura das propostas para efeitos de apre-
sentação de eventuais reclamações e/ou para esclarecimento de 
eventuais dúvidas dos documentos apresentados ao concurso, 
nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de 
Julho. O representante legal do concorrente poderá fazer-se 
representar por procurador devendo, neste caso, o procurador 
apresentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o 
acto de abertura das propostas.

12. Adiamento: em caso de encerramento destes Serviços 
por causa de tempestade ou outras causas de força maior, a 
data de sessão de esclarecimento, o termo do prazo de entrega 
das propostas e a data estabelecida de abertura das propostas 
serão adiados para o primeiro dia útil imediatamente seguinte.

13. Os critérios de apreciação das propostas e respectivos 
factores de ponderação são os seguintes:

Critérios de apreciação das propostas Percentagem

Preço proposto 55%

Experiência na prestação do serviço de 
vigilância e segurança 30%

Certificação de qualidade do serviço de 
vigilância e segurança prestado por con-
corrente 5%

Experiência prof issional de adminis-
tradores e guardas 10%

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 19 de Junho de 2019.

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 4 100,00)

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau 
faz público, através da Direcção dos Serviços de Turismo, que, 
de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Abril de 2019, se encon-
tra aberto o concurso público para a prestação de serviços de 
«Produção da publicação electrónica Macao Travel Talk em 
2020 e 2021, em versão chinesa e versão inglesa».

Desde a data da publicação do presente anúncio, nos dias 
úteis e durante o horário normal de expediente, os interessados 
podem examinar o processo do concurso público na Direcção 
dos Serviços de Turismo, sita em Macau, na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 12.º andar, e ser 
levantadas cópias do processo do concurso mediante o paga-
mento de $200,00 (duzentas patacas) para despesas com docu-
mentos, ou consultar os avisos públicos na página electrónica 
da Indústria Turística de Macau (http://industry.macaotourism.
gov.mo) da Direcção dos Serviços de Turismo e fazer o «down-
load» gratuito do mesmo. 
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於二零一九年七月八日下午三時，將在位於澳門宋玉生廣場

335-341號獲多利大廈14樓旅遊局演講廳內舉行解答有關本公開

招標疑問的解釋會。

招標總價格上限為$2 , 8 0 0 ,0 0 0 .0 0（澳門幣貳佰捌拾萬

元正）。

評標準則及其所佔之比重： 

判給標準 所佔比重

採編 30%

團隊成員 25%

競投公司背景及履歷 10%

電子刊物版面設計 20%

投標價格 15%

投標人於二零一九年九月二日下午五時四十五分截標日期

前，於正常辦公時間內將投標書交到位於澳門宋玉生廣場335-

341號獲多利大廈12樓旅遊局，並須繳交臨時保證金總金額為

$56,000.00 （澳門幣伍萬陸仟元正）。

臨時保證金繳交方式：1）以現金、本票或保付支票到旅

遊局繳交，抬頭為“旅遊局”；2）銀行擔保；3）以現金方式

存入“旅遊基金”在澳門大西洋銀行開立的帳戶（帳户號碼：

8003911119）。

開標儀式將在二零一九年九月四日下午三時在位於澳門宋

玉生廣場335-341號獲多利大廈14樓旅遊局演講廳內舉行。

根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條規定，投標人或

其法定代表應出席開標儀式，以便提出聲明異議及/或為投標所

遞交之文件出現的疑問作出解答。

投標人或其法定代表可由受權人代表出席公開的開標的儀

式，在此情況下，此受權人應出示經公證授權賦予其參與開標儀

式的授權書。

倘若因颱風或不可抗力之原因而停止辦公，則原定的截標日

期、解釋會及開標日期及時間順延至緊接的第一個工作日。

二零一九年六月二十日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $3,352.00）

A sessão de esclarecimento será realizada no Auditório da 
Direcção dos Serviços de Turismo, sito em Macau, na Alameda 
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 14.º 
andar pelas 15,00 horas do dia 8 de Julho de 2019.

O limite máximo do concurso é de $2 800 000,00 (dois mi-
lhões e oitocentas mil patacas).

Os critérios de apreciação das propostas e respectivos facto-
res de ponderação são os seguintes:

Critérios de adjudicação
Factores de 
ponderação

Edição 30%

Membros constituintes da equipa 25%

História e currículo da empresa concorrente 10%

Concepção do layout da publicação electrónica 20%

Preço proposto 15%

O concorrente deverá apresentar a proposta à Direcção dos 
Serviços de Turismo, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 335-341, Edifício «Hotline», 12.º andar, Macau, durante o 
horário normal de expediente e prestar uma caução provisória 
de $56 000,00 (cinquenta e seis mil patacas) até às 17,45 horas 
do dia 2 de Setembro de 2019.

A caução provisória deve ser prestada mediante: 1) depósito 
na Direcção dos Serviços de Turismo em numerário, em ordem 
de caixa ou em cheque visado, emitido à ordem do Fundo de 
Turismo; 2) garantia bancária; ou 3) depósito em numerário à 
ordem do Fundo de Turismo, no Banco Nacional Ultramarino 
de Macau (n.º de conta 8003911119).

O acto público de abertura das propostas será realizado 
no Auditório da Direcção dos Serviços de Turismo, sito em 
Macau, na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 
Edifício «Hotline», 14.º andar pelas 15,00 horas do dia 4 de Se-
tembro de 2019.

Os concorrentes ou os seus representantes legais deverão 
estar presentes no acto público de abertura das propostas para 
efeitos de apresentação de eventuais reclamações e/ou para 
esclarecimento de eventuais dúvidas dos documentos apre-
sentados ao concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-
-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

Os concorrentes ou os seus representantes legais poderão 
fazer-se representar por procurador devendo, neste caso, o 
procurador apresentar procuração notarial conferindo-lhe po-
deres para o acto público de abertura das propostas.

Em caso de encerramento destes Serviços por causa de tem-
pestade ou por motivo de força maior, o termo do prazo de 
entrega das propostas, a data e hora de abertura das propostas 
serão adiados para o primeiro dia útil imediatamente seguinte, 
à mesma hora.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 20 de Junho de 2019.

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 3 352,00)
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INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Avisos

Deliberação do Conselho Administrativo n.º 27/2019

Delegação de competências na presidente do Conselho ou em 

quem a substitua

Nos termos do disposto nos artigos 9.º e 10.º do Regulamento 
Administrativo n.º 28/2015 e no n.º 1 do artigo 38.º e n.º 2 do 
artigo 89.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, o Con-
selho Administrativo do Instituto de Acção Social (IAS), na 
sua 27.ª reunião realizada em 20 de Junho de 2019, deliberou o 
seguinte:

1. É delegada na presidente do Conselho Administrativo, 
também presidente do IAS, Vong Yim Mui, ou em quem a 
substitua, a competência para a prática dos seguintes actos:

1) Autorizar as despesas respeitantes aos actos de gestão 
corrente que a seguir se descrevem e os respectivos pagamen-
tos:

(1) Os vencimentos, salários e outros abonos ao pessoal;

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

(3) Despesas com a aquisição de materiais e artigos de con-
sumo corrente ou com a execução de pequenos serviços, desde 
que o limite de cada despesa não ultrapasse $15 000 (quinze 
mil) patacas;

(4) Despesas, nomeadamente as relativas a electricidade, 
água, comunicações, combustíveis para veículos e a condomí-
nios de bens imóveis;

(5) Despesas com os seguros de pessoal, materiais e equipa-
mento, imóveis e viaturas;

(6) Despesas com a publicação de anúncios e avisos no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e na 
imprensa local;

(7) Libertação de cauções.

2) Autorizar a realização e o pagamento das despesas de 
outra natureza cujo limite máximo seja de $100 000 (cem mil) 
patacas;

3) Autorizar a prática de actos de autorização de despesas 
relacionados com a execução de obras, bem como com a aqui-
sição de bens e serviços, desde que o montante envolvido não 
exceda as $500 000 (quinhentas mil) patacas, à excepção dos 
casos de dispensa de celebração de contrato escrito, em que o 
limite do montante envolvido para a respectiva autorização é 
reduzido a metade do valor supracitado.

2. A presidente do Conselho Administrativo pode subdele-
gar nos vice-presidentes e chefes de departamento do IAS, a 
competência referida no ponto anterior.

社 會 工 作 局

通 告

行政管理委員會第27/2019號決議

將權限授予委員會主席或其代任人

根據第28/2015號行政法規第九條及第十條、第2/2018號行

政法規第三十八條第一款和第八十九條第二款的規定，社會工作

局行政管理委員會於二零一九年六月二十日第二十七次之會議決

議如下：

一、將作出下列行為的權限授予行政管理委員會主席兼社

會工作局局長黃艷梅或其代任人：

（一）許可開支及許可支付以下一般管理行為有關的開支：

（1）人員的薪俸、工資及其他補助；

（2）將對人員所作的應從薪俸或工資中扣除的屬法定的扣

除或其他方面的扣除款項轉移予相關實體；

（3）作出關於取得經常性消耗物料及用品或要求提供簡單

服務的開支，但每次開支上限為澳門幣一萬五千元；

（4）作出電、水、通訊、車輛燃料等費用及不動產的管理

費；

（5）作出人員、物料及設備、不動產及車輛的投保費；

（6）作出在《澳門特別行政區公報》及本地報章上刊登公告

及通告的開支；

（7）解除擔保。

（二）許可作出及許可支付上限為澳門幣十萬元的其他性質

的開支；

（三）許可作出與開展工程、取得財貨及勞務有關開支的行

為，但有關金額不得超過澳門幣五十萬元；如屬免除訂立書面合

同的情況，則有關許可開支的金額上限減半。

二、行政管理委員會主席得將上款權限轉授予社會工作局副

局長及廳長。
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三、作出第一款（二）項和（三）項所指的許可開支行為後，

須由行政管理委員會在隨後的會議上追認。

四、本決議自公佈日起生效。

二零一九年六月二十日於社會工作局

行政管理委員會：

主席：黃艷梅

委員：韓衛

 許華寶

 張惠芬

 Ulisses Júlio Freire Marques 

（是項刊登費用為 $3,500.00）

 茲公佈，為填補社會工作局以行政任用合同制度任用的輕

型車輛司機職程第一職階輕型車輛司機一個職缺，以及填補開

考有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年三月六日第十期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以對外開考進行統一管理

制度的專業或職務能力評估開考通告，本局定於二零一九年七月

六日下午三時為參加專業或職務能力評估開考的准考人舉行知

識考試（筆試），時間為一小時。考試地點為澳門關閘馬路25號

利達新邨第二期二樓康復服務綜合評估中心。 

參加知識考試（筆試）的准考人的考室安排等詳細資料以

及與准考人有關的其他重要資訊，將於二零一九年六月二十九日

張貼於澳門西墳馬路六號社會工作局總部告示板。准考人可於辦

公時間（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）到上述地點查閱，並可在本局網頁(http://

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

查閱。 

二零一九年六月二十一日於社會工作局

局長 黃艷梅

（是項刊登費用為 $1,462.00）

3. Os actos de autorização de despesas referidos nas alíneas 2) 
e 3) do ponto 1, depois de praticados, devem ser ratificados na 
reunião do Conselho Administrativo realizada imediatamente 
a seguir.

4. A presente deliberação entra em vigor no dia da sua publi-
cação.

Instituto de Acção Social, aos 20 de Junho de 2019.

O Conselho Administrativo:

Presidente: Vong Yim Mui.

Membros: Hon Wai;

Hoi Va Pou;

Cheong Wai Fan;

Ulisses Júlio Freire Marques.

(Custo desta publicação $ 3 500,00)

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de um lugar vago, em regime de contrato administrativo 
de provimento, de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira 
de motorista de ligeiros do Instituto de Acção Social, e dos 
que vierem a verificar-se até ao termo da validade do concurso, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 10, II Série, de 6 de Março 
de 2019, a prova de conhecimentos (prova escrita) terá a du-
ração de uma hora e será realizada no dia 6 de Julho de 2019, 
às 15,00 horas, no Centro de Avaliação Geral de Reabilitação, 
sito no Istmo de Ferreira do Amaral, n.º 25, Lei Tat San Chun, 
Fase 2, 2.º andar, Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para 
a realização da prova escrita, bem como outras informações 
de interesse dos candidatos, serão afixadas no dia 29 de Junho 
de 2019, no quadro de anúncios da sede do Instituto de Acção 
Social, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, podendo ser 
consultadas no local indicado dentro do horário de expediente 
(de segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 
às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 
às 17,30 horas), bem como nas páginas electrónicas deste Ins-
tituto (http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo).

Instituto de Acção Social, aos 21 de Junho de 2019. 

A Presidente do Instituto, Vong Yim Mui.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)
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體 育 局

公 告

第14/ID/2019號公開招標

「第6號工程——為第66屆澳門格蘭披治大賽車維修澳門格蘭披

治賽車大樓、安裝天台設施及臨時車房」

1. 招標實體：體育局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：澳門格蘭披治大賽車大樓、臨時停車場及東望

洋賽道。

4. 承攬工程目的：興建金屬結構之臨時車房、儲存室及辦公

室；安裝澳門格蘭披治賽車大樓範圍內的設施及天台的帳篷，以

及檢查及維修澳門格蘭披治賽車大樓的電力裝置。

5. 最長施工期：遵照承攬規則內所列明的期限。

6. 投標書的有效期：由公開開標日起計九十日內有效。

7. 承攬類型：以總額承攬（而招標案卷總目錄附件IV——工

程量清單及單價表內所指的“如有需要”項目將以系列價金方式

實量實度支付）。

8. 臨時擔保：$250,000.00（澳門幣貳拾伍萬元正），以現金

或支票存款（以體育基金為抬頭人）、法定銀行擔保或保險擔保

（以體育基金為抬頭人）方式繳交。

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：在土地工務運輸局內有施工註冊的實體，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：將訂於二零一九年七月一日（星期一），下午三時

正在澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓會議室進行。

倘上述講解會時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦

公，則講解會順延至緊接之首個工作日的相同時間。

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncio

Concurso Público n.º 14/ID/2019

«Empreitada da Obra n.º 6 — Conservação do Edifício do 

Grande Prémio de Macau, instalação de equipamentos no 

terraço e das garagens provisórias para a 66.ª Edição do 

Grande Prémio de Macau»

1. Entidade que preside ao concurso: Instituto do Desporto.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Edifício do Grande Prémio de 
Macau, garagens provisórias e Circuito da Guia.

4. Objecto da empreitada: construção de garagens provisó-
rias, depósitos e escritórios em estrutura metálica; instalação 
de equipamentos no Edifício do Grande Prémio de Macau e de 
marquises no terraço, bem como a inspecção e manutenção das 
instalações eléctricas do Edifício do Grande Prémio de Macau.

5. Prazo máximo de execução: seguir as datas limites cons-
tantes do caderno de encargos.

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de 90 dias, a contar da data do acto público do con-
curso.

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global (os 
itens «Se necessários» mencionados no Anexo IV – Lista de 
quantidades e do preço unitário do índice geral do processo do 
concurso são retribuídos por série de preços através da medi-
ção das quantidades executadas).

8. Caução provisória: $250 000,00 (duzentas e cinquenta mil) 
patacas, a prestar mediante depósito em numerário ou em che-
que (emitido a favor do Fundo do Desporto), garantia bancária 
ou seguro caução (emitida a favor do Fundo do Desporto) 
aprovados nos termos legais.

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

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidos como concor-
rentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes, para execução de obras, bem 
como as que à data do concurso tenham requerido a sua ins-
crição. Neste último caso a admissão é condicionada ao deferi-
mento do pedido de inscrição.

12. Sessão de esclarecimento: a sessão de esclarecimento terá 
lugar no dia 1 de Julho de 2019, segunda-feira, pelas 15,00 ho-
ras, na sala de reuniões do Edifício do Grande Prémio de Ma-
cau, sito na Avenida da Amizade, n.º 207, em Macau. Em caso 
de encerramento do Instituto do Desporto na data e hora da 
sessão de esclarecimento acima mencionadas, por motivos de 
tufão ou por motivos de força maior, a sessão de esclarecimen-
to será adiada para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.
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13. 遞交投標書的地點、日期及時間：

地點：澳門羅理基博士大馬路818號體育局。

截止日期及時間：二零一九年七月十六日（星期二），中午

十二時正。

倘上述截標日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育

局停止辦公，則遞交投標書之截止日期及時間順延至緊接之首

個工作日的相同時間。

14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門羅理基博士大馬路818號體育局。

日期及時間：二零一九年七月十七日（星期三），上午九時

三十分。

倘截標日期根據第13條被順延，又或上述開標日期及時間因

颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，則開標日期及時

間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

根據十一月八日第74/99/M號法令第八十條的規定，及對所

提交之投標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其合法

代表應出席開標。

15. 查閱案卷及取得案卷副本的地點、日期及時間：

地點：澳門羅理基博士大馬路818號體育局。

時間：辦公時間內（由上午九時正至下午一時正及下午二時

三十分至下午五時三十分）。

可於體育局財政財產處購買公開招標案卷副本，每份價格

為$1,000.00（澳門幣壹仟元正）。

16. 評標準則及其所佔比重：

——工程總價格：60%

——工期：5%

——工作計劃：15%

——同類型之施工經驗：15%

——工程使用的設備和材料：5%

17. 附加的說明文件：

在遞交投標書期限屆滿前，競投者應前往澳門羅理基博士

大馬路818號體育局，以了解有否附加說明之文件。

13. Local, dia e hora limite para a apresentação das propos-
tas:

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodri-
go Rodrigues, n.º 818, em Macau.

Dia e hora limite: dia 16 de Julho de 2019, terça-feira, até às 
12,00 horas.

Em caso de encerramento do Instituto do Desporto na data 
e hora limites para a apresentação das propostas acima men-
cionadas, por motivos de tufão ou por motivos de força maior, 
a data e a hora limites estabelecidas para a apresentação das 
propostas serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia 
útil seguinte.

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

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodri-
go Rodrigues, n.º 818, em Macau.

Dia e hora: dia 17 de Julho de 2019, quarta-feira, pelas 9,30 
horas.

Em caso de adiamento da data limite para a apresentação 
das propostas de acordo com o mencionado no artigo 13 ou em 
caso de encerramento do Instituto do Desporto na data e hora 
para o acto público do concurso, por motivos de tufão ou por 
motivos de força maior, a data e hora estabelecidas para o acto 
público do concurso serão adiadas para a mesma hora do pri-
meiro dia útil seguinte.

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

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

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodri-
go Rodrigues, n.º 818, em Macau.

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

Na Divisão Financeira e Patrimonial do Instituto do Des-
porto podem obter cópia do processo do concurso mediante o 
pagamento de $1 000,00 (mil patacas).

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

— Preço total da obra: 60%;

— Prazo de execução da obra: 5%;

— Plano de trabalhos: 15%;

— Experiência em obras semelhantes: 15%;

— Equipamentos e materiais a utilizar na obra: 5%.

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes devem comparecer no Instituto do Des-
porto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em 
Macau, até à data limite para a apresentação das propostas, 
para tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos adi-
cionais.
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二零一九年六月二十一日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $5,198.00）

通 告

茲公佈，體育局以行政任用合同制度填補資訊（應用軟件開

發）範疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員兩缺，以及填

補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年一月九日第

二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管

理制度的專業或職務能力評估開考通告，本局定於二零一九年七

月七日上午十時正為參加專業或職務能力評估開考的准考人舉

行知識考試（筆試），時間為三小時。考試地點為氹仔徐日昇寅

公馬路旅遊學院氹仔校區。

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有

關的其他重要資訊，張貼於澳門羅理基博士大馬路818號的體

育局接待處。准考人可於辦公時間（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）到上述地點查

閱，亦可在本局網頁（http://www.sport.gov.mo/）及行政公職局

網頁（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年六月二十一日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $1,417.00）

高 等 教 育 局

公 告

茲公佈，為填補高等教育局以行政任用合同任用的技術輔導

員職程第一職階二等技術輔導員（一般行政技術輔助範疇）五個

職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九

年二月二十七日第九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對

外開考進行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通告。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》第三十五條第三款規定，將

高等教育局專業或職務能力評估開考的投考人的知識考試（筆

試）成績名單張貼於澳門羅理基博士大馬路614A-640號龍成大

Instituto do Desporto, aos 21 de Junho de 2019.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 5 198,00)

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de dois lugares, em regime de contrato administrativo 
de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, área de informática (desen-
volvimento de software), do Instituto do Desporto, e dos que 
vierem a verificar-se neste Instituto até ao termo da validade 
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 9 
de Janeiro de 2019, a prova de conhecimentos (prova escrita) 
terá a duração de 3 horas e será realizada no dia 7 de Julho de 
2019, às 10,00 horas, no Taipa Campus do Instituto de Forma-
ção Turística, sito na Avenida Padre Tomás Pereira, s.n., Taipa, 
Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para 
a realização da prova escrita, bem como outras informações 
de interesse dos candidatos, serão afixadas no balcão de aten-
dimento do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Ro-
drigo Rodrigues, n.º 818, em Macau, podendo ser consultadas 
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), bem como na página electrónica do Instituto do 
Desporto — http://www.sport.gov.mo/ — e na página electróni-
ca dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/.

Instituto do Desporto, aos 21 de Junho de 2019.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

DIRECÇÃO DOS SERvIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada na 
Direcção dos Serviços do Ensino Superior, sita 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 expediente (segunda a quinta-feira das 
9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e dis-
ponibilizada na página electrónica desta Direcção de Serviços 
(https://www.dses.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.
mo/), a lista classificativa da prova de conhecimentos (prova 
escrita) dos candidatos ao concurso de avaliação de compe-
tências profissionais ou funcionais, externo, do regime de 
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廈七樓高等教育局（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（https://www.dses.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://www.

safp.gov.mo/）。

二零一九年六月二十一日於高等教育局

局長 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $1,462.00）

通 告

根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第

18/2018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第

二十三條的規定，本人於二零一九年六月十四日作出批示，現公

佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：法學學士學位課程

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門科技大學

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位

登記編號：UT-A02-L44-0019D-30

課程的基本資料：

——本課程經第63/2019號社會文化司司長批示核准。

——本課程的概況、學術與教學編排和學習計劃載於第

63/2019號社會文化司司長批示及其附件。

根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第

18/2018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第

二十三條的規定，本人於二零一九年六月十四日作出批示，現公

佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：工商管理副學士文憑課程

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門管理學院

課程所頒授的學位、文憑或證書：文憑

登記編號：IG-A10-A41-1619A-32

gestão uniformizada, para o preenchimento de cinco lugares 
vagos, em regime de contrato administrativo de provimento, 
de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico, área de apoio técnico-administrativo geral, da 
Direcção dos Serviços do Ensino Superior, e dos que vierem a 
verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao termo da valida-
de do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 
27 de Fevereiro de 2019.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 21 de Junho 
de 2019.

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

Avisos

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 14 de Junho de 2019, foi registado o curso do 
ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Direito

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: UT-A02-L44-0019D-30

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 63/2019.

— A breve caracterização, a organização científico-peda-
gógica e o plano de estudos do curso são os que constam do 
Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 63/2019 e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 14 de Junho de 2019, foi registado o curso do 
ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de diploma de associado em 
Gestão de Empresas

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto de Gestão de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Diploma

N.º de registo: IG-A10-A41-1619A-32
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課程的基本資料：

——本課程經第71/2019號社會文化司司長批示核准。

——本課程的概況、學術與教學編排和學習計劃載於第

71/2019號社會文化司司長批示及其附件。

根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第

18/2018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第

二十三條的規定，本人於二零一九年六月十四日作出批示，現公

佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：人力資源管理專業文憑課程

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門管理學院

課程所頒授的學位、文憑或證書：文憑

登記編號：IG-A09-I41-1619A-33

課程的基本資料：

——本課程經第72/2019號社會文化司司長批示核准。

——本課程的概況、學術與教學編排和學習計劃載於第

72/2019號社會文化司司長批示及其附件。

二零一九年六月十四日於高等教育局

局長 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $3,671.00）

澳 門 理 工 學 院

公 告

第02/DOA/2019號公開招標

“澳門理工學院氹仔長者書院裝修工程”

茲特公告，有關公佈於二零一九年六月十二日第二十四期

《澳門特別行政區公報》第二組的“澳門理工學院氹仔長者書

院裝修工程”公開招標，招標實體已按照招標方案第二條的規定

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 71/2019.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagó-
gica e o plano de estudos do curso são os que constam do Des-
pacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 71/2019 e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 14 de Junho de 2019, foi registado o curso do 
ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de diploma de Gestão de Recur-
sos Humanos

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto de Gestão de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Diploma 

N.º de registo: IG-A09-I41-1619A-33

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 72/2019.

 — A breve caracterização, a organização científico-pedagó-
gica e o plano de estudos do curso são os que constam do Des-
pacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 72/2019 e dos seus anexos.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 14 de Junho 
de 2019. 

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 3 671,00)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

Anúncio

Concurso Público n.º 02/DOA/2019

«Obras de Remodelações da Academia do

Cidadão Sénior na Taipa»

Faz-se saber que em relação ao concurso público para a exe-
cução da «Obras de Remodelações da Academia do Cidadão 
Sénior na Taipa», publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 12 de Junho 
de 2019, foram prestados esclarecimentos, nos termos do artigo 
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作出解答，及因應需要，作出補充說明，並將其等附於投標案卷

內。 

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

高美士街，澳門理工學院行政樓地下工程暨採購處查閱。

二零一九年六月二十一日於澳門理工學院 

 院長 嚴肇基

（是項刊登費用為 $1,427.00）

社 會 保 障 基 金

公 告

茲公佈，為填補社會保障基金編制內高級技術員職程第一職

階二等高級技術員（資訊範疇）四個職缺，以及填補開考有效期

屆滿前出現的職缺，經於二零一九年三月六日第十期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業

或職務能力評估開考通告，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

二十六條第二款規定，將社會保障基金專業或職務能力評估開

考的投考人臨時名單張貼於澳門宋玉生廣場249-263號中土大

廈18樓社會保障基金公告欄（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），並上載於社會保障

基金網頁（http://www.fss.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://

www.safp.gov.mo/）。

二零一九年六月十八日於社會保障基金

行政管理委員會代主席 陳寶雲

（是項刊登費用為 $1,382.00）

通 告

第002/DRPC/FSS/2019號通告

按照第7/2017號法律《非強制性中央公積金制度》第三十條

第三款的規定，公佈已獲許可登記為非強制性中央公積金制度

供款投放項目的退休基金及有關基金管理實體的名單：

2.º do programa do concurso, e foi feita aclaração complemen-
tar conforme necessidades, pela entidade que realiza o concur-
so e juntos ao processo do concurso. 

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta durante o horário de 
expediente na Divisão de Obras e Aquisições, sita no r/c do 
Edifício Administrativo do Instituto Politécnico de Macau, na 
Rua de Luís Gonzaga Gomes.

Instituto Politécnico de Macau, aos 21 de Junho de 2019. 

O Presidente do Instituto, Im Sio Kei.

(Custo desta publicação $ 1 427,00)

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, no qua-
dro informativo da sede do Fundo de Segurança Social (FSS), 
sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção n.os 249-263, Edf. 
China Civil Plaza, 18.º andar, Macau, podendo ser consultada, 
dentro do horário de expediente (de segunda a quinta-feira das 
9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00 às 
13,00 e das 14,30 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica do FSS (http://www.fss.gov.mo/) e da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública (http://www.safp.
gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do re-
gime de gestão uniformizada, para o preenchimento de quatro 
lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de informática, do quadro 
do pessoal do Fundo de Segurança Social, e dos que vierem a 
verificar-se até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 10, II Série, de 6 de Março de 2019. 

Fundo de Segurança Social, aos 18 de Junho de 2019.

A Presidente do Conselho de Administração, substituta, 
Chan Pou Wan.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

Aviso

Aviso n.º 002/DRPC/FSS/2019

Nos termos do n.º 3 do artigo 30.º da Lei n.º 7/2017 (Regime 
de previdência central não obrigatório), é publicada a lista 
sobre os fundos de pensões que foram autorizados a registar 
como instrumentos de aplicação das contribuições do regime 
de previdência central não obrigatório e as respectivas entida-
des gestoras de fundos:



N.º 26 — 26-6-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11653

基金管理實體 退休基金 許可日期

友邦保險（國際）有限

公司

澳門友邦保險美國股票

基金

20/6/2019

友邦保險（國際）有限

公司

澳門友邦保險香港股票

基金

20/6/2019

二零一九年六月二十日於社會保障基金

行政管理委員會代主席 陳寶雲

（是項刊登費用為 $1,224.00）

文 化 基 金

通 告

為更正文化基金刊登於二零一八年十月三十一日第四十四期

第二組《澳門特別行政區公報》之二零一八年第三季度的資助名

單，現修改如下：

Entidades gestoras de 
fundos de pensões

Fundos de pensões
Data de 

autorização

AIA Internat ional 
Limited

AIA Macau American 
Equity Fund 20/6/2019

AIA Internat ional 
Limited

A I A M ac au Hong 
Kong Equity Fund 20/6/2019

Fundo de Segurança Social, aos 20 de Junho de 2019.

A Presidente do Conselho de Administração, substituta, 
Chan Pou Wan.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

FUNDO DE CULTURA

Aviso

Para efeitos de rectificação da lista de subsídios concedidos 
no 3.º trimestre de 2018 pelo Fundo de Cultura, publicada 
no Boletim Oficial n.º 44, II Série, de 31 de Outubro de 2018, 
torna-se pública a seguinte lista actualizada:

原始版本

受資助機構

Entidade beneficiária

核准批示

Despacho de 

autorização

給予金額

Montante 

atribuído

目的

Finalidade

嘉諾撒聖心英文中學

Colégio do Sagrado Coração de Jesus — 

Secção Inglesa

25/7/2018  104,300.00 活動津貼：舉辦視覺藝術活動經費。

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de artes visuais.

更正版本

受資助機構 

Entidade beneficiária

核准批示

Despacho de 

autorização

給予金額

Montante 

atribuído

目的

Finalidade

全藝社

Art For All Society

25/7/2018  104,300.00 活動津貼：舉辦視覺藝術活動經費。

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de artes visuais.

Fundo de Cultura, aos 20 de Junho de 2019.

A Presidente do Conselho Administrativo do Fundo de Cul-
tura, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 1 779,00)

二零一九年六月二十日於文化基金

行政管理委員會主席 穆欣欣

（是項刊登費用為 $1,779.00）
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地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

名 單

統一管理的對外開考（開考編號：001-2016-TS-01）──

地圖繪製暨地籍局公共行政管理範疇第一職階二等高級技術員

專業能力評估程序

茲公佈，在為填補地圖繪製暨地籍局以行政任用合同任用

的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

一個職缺以及未來兩年在同一範疇出現的第一職階二等高級技

術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，參加本局專業能力評估程序的准考人的最

後成績名單如下：

及格的投考人：

名次
准考人

編號
姓名 身份證編號 最後成績

  1.º 739 甘智茵 5154XXXX .......................... 75.27

  2.º 1746 黃芷琪 5176XXXX .......................... 70.50

  3.º 154 陳婉琪 5166XXXX .......................... 67.68

  4.º 1638 鄧穎燊 5144XXXX .......................... 67.67

  5.º 1090 李小伶 5141XXXX .......................... 67.02

  6.º 1809 黃明鋒 5118XXXX .......................... 65.93

  7.º 1150 梁玉媚 5146XXXX .......................... 65.65

  8.º 1579 蘇惠芳 5117XXXX .......................... 65.12

  9.º 368 鄭家宜 5163XXXX .......................... 65.08

10.º 382 招可惠 5152XXXX .......................... 64.77

11.º 1675 余佩珊 5149XXXX .......................... 64.62

12.º 706 容潔晶 5161XXXX .......................... 64.50

13.º 1368 麥漢鈞 5194XXXX .......................... 63.89

14.º 1096 李德藍 5144XXXX .......................... 62.60

15.º 27 歐家儀 1241XXXX .......................... 62.42

16.º 578 何麗華 5159XXXX .......................... 62.08

17.º 1219 梁泳怡 1216XXXX .......................... 61.88

18.º 437 蔡頴琪 5158XXXX .......................... 61.87

19.º 67 陳億達 5196XXXX .......................... 61.62

DIRECÇÃO DOS SERvIÇOS DE CARTOGRAFIA

E CADASTRO

Lista

Concurso de gestão uniformizada externo

 (ref.: Concurso n.º 001-2016-TS-01) — 

etapa de avaliação de competências profissionais, 

na Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, 

para técnico superior de 2.ª classe, 

1.º escalão, área de gestão e administração pública

Classificativa final dos candidatos admitidos à etapa de ava-
liação de competências profissionais da Direcção dos Serviços 
de Cartografia e Cadastro, do concurso de gestão uniformiza-
da externo, de prestação de provas, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2016, para o preenchi-
mento de um lugar vago, em regime de contrato administrativo 
de provimento, 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 escalão, da carreira de técnico superior, área de ges-
tão e administração pública, indicado no aviso onde constam 
os Serviços interessados no preenchimento do lugar posto a 
concurso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 39, II Série, de 27 de Setembro de 
2017:

Candidatos aprovados:

Ordem
N.º do 
cand.

Nome BIR n.º
Classifi-

cação
 final

1.º 739 Kam, Chi Ian 5154XXXX ............ 75,27

2.º 1746 Wong, Chi Kei 5176XXXX ............. 70,50

3.º 154 Chan, Un Kei 5166XXXX ............ 67,68

4.º 1638 Tang, Weng San 5144XXXX ............. 67,67

5.º 1090 Lei, Sio Leng 5141XXXX ............. 67,02

6.º 1809 Wong, Meng Fong 5118XXXX ............. 65,93

7.º 1150 Leong, Iok Mei 5146XXXX............. 65,65

8.º 1579 Sou, Wai Fong 5117XXXX ............. 65,12

9.º 368 Chiang, Ka I 5163XXXX ............. 65,08

10.º 382 Chio, Ho Wai 5152XXXX ............ 64,77

11.º 1675 U, Pui San 5149XXXX ............. 64,62

12.º 706 Iong, Kit Cheng 5161XXXX ............. 64,50

13.º 1368 Mak, Hon Kuan 5194XXXX ............ 63,89

14.º 1096 Lei, Tak Lam 5144XXXX ............. 62,60

15.º 27 Au, Ka Yi 1241XXXX ............ 62,42

16.º 578 Ho, Lai Wa 5159XXXX ............. 62,08

17.º 1219 Leong, Weng I 1216XXXX ............ 61,88

18.º 437 Choi, Weng Kei 5158XXXX ............ 61,87

19.º 67 Chan, Iek Tat 5196XXXX ............ 61,62
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名次
准考人

編號
姓名 身份證編號 最後成績

20.º 1511 岑靄詠 5179XXXX .......................... 61.47

21.º 715 葉浩昇 5184XXXX .......................... 60.60

22.º 22 歐迪倫 5143XXXX .......................... 60.58

23.º 1151 梁嘉靖 1493XXXX .......................... 60.13

24.º 234 鄭俊龍 1331XXXX .......................... 60.00 （a）

25.º 755 江曉君 5106XXXX .......................... 60.00 （a）

26.º 1391 吳紫茵 5164XXXX .......................... 59.72

27.º 72 陳燕霞 1357XXXX .......................... 59.65

28.º 1207 梁苑珊 5162XXXX .......................... 59.59

29.º 1159 梁嘉慧 1493XXXX .......................... 59.15

30.º 320 張廣夫 5155XXXX .......................... 59.14

31.º 1755 黃仲怡 5154XXXX .......................... 59.00

32.º 633 洪綺敏 5149XXXX .......................... 58.97

33.º 1374 麥倩彤 5177XXXX .......................... 58.87

34.º 1030 李旭陸 7437XXXX .......................... 58.82

35.º 161 陳惠敏 5160XXXX .......................... 58.33

36.º 163 陳惠華 5214XXXX .......................... 58.18

37.º 109 陳雯詩 5197XXXX .......................... 58.00

38.º 77 陳嘉俊 1216XXXX .......................... 57.35

39.º 362 鄭綺雯 5184XXXX .......................... 57.34

40.º 1860 黃宏輝 1337XXXX .......................... 57.30

41.º 120 陳寶欣 1216XXXX .......................... 57.27

42.º 1896 許嘉路 5199XXXX .......................... 57.20

43.º 134 陳倩婷 5199XXXX .......................... 57.07

44.º 771 高瑞虹 5112XXXX .......................... 56.79

45.º 39 陳靜 5204XXXX .......................... 56.27

46.º 1046 李錦雄 5105XXXX .......................... 56.17

47.º 1585 孫翼鳴 1296XXXX .......................... 55.97

48.º 708 翁敏婷 5194XXXX .......................... 55.57

49.º 1486 龐尚棟 5185XXXX .......................... 55.47

50.º 1023 李艷琪 5132XXXX .......................... 55.20

51.º 1231 梁祺健 5123XXXX .......................... 55.10

52.º 334 張美婷 1443XXXX .......................... 54.90

53.º 1792 黃健文 1393XXXX .......................... 54.83

54.º 1786 黃嘉瑜 1238XXXX .......................... 54.79

55.º 424 蔡碧蓉 5153XXXX .......................... 54.60

56.º 343 張小燕 1336XXXX .......................... 53.84

57.º 1804 黃敏貴 1304XXXX .......................... 53.15

58.º 1446 吳雅玲 5210XXXX .......................... 53.07

Ordem
N.º do 
cand.

Nome BIR n.º
Classifi-

cação
 final

20.º 1511 Sam, Oi Weng 5179XXXX ............. 61,47

21.º 715 Ip, Hou Seng 5184XXXX ............ 60,60

22.º 22 Ao, Tek Lon 5143XXXX ............. 60,58

23.º 1151 Leong, Ka Cheng 1493XXXX ............. 60,13

24.º 234 Cheang, Chon 
Long 1331XXXX ............ 60,00 (a)

25.º 755 Kong, Hio Kuan 5106XXXX ............ 60,00 (a)

26.º 1391 Ng, Chi Ian 5164XXXX ............. 59,72

27.º 72 Chan, In Ha 1357XXXX ............ 59,65

28.º 1207 Leong, Un San 5162XXXX ............. 59,59

29.º 1159 Leong, Ka Wai 1493XXXX ............. 59,15

30.º 320 Cheong, Kuong Fu 5155XXXX ............ 59,14

31.º 1755 Wong, Chong I 5154XXXX ............ 59,00

32.º 633 Hong, I Man 5149XXXX ............. 58,97

33.º 1374 Mak, Sin Tong 5177XXXX............. 58,87

34.º 1030 Lei, Iok Lok 7437XXXX ............ 58,82

35.º 161 Chan, Wai Man 5160XXXX ............. 58,33

36.º 163 Chan, Wai Wa 5214XXXX ............. 58,18

37.º 109 Chan, Man Si 5197XXXX ............ 58,00

38.º 77 Chan, Ka Chon 1216XXXX ............ 57,35

39.º 362 Chiang, I Man 5184XXXX ............ 57,34

40.º 1860 Wong, Wang Fai 1337XXXX ............ 57,30

41.º 120 Chan, Pou Ian 1216XXXX ............ 57,27

42.º 1896 Xavier, Carlos 
Roberto 5199XXXX ............ 57,20

43.º 134 Chan, Sin Teng 5199XXXX ............ 57,07

44.º 771 Kou, Soi Hong 5112XXXX ............ 56,79

45.º 39 Chan, Cheng 5204XXXX ............ 56,27

46.º 1046 Lei, Kam Hong 5105XXXX ............ 56,17

47.º 1585 Sun, Iek Meng 1296XXXX ............ 55,97

48.º 708 Iong, Man Teng 5194XXXX ............ 55,57

49.º 1486 Pong, Seong Tong 5185XXXX ............ 55,47

50.º 1023 Lei, Im Kei 5132XXXX ............ 55,20

51.º 1231 Leung, Kei Kin 5123XXXX ............ 55,10

52.º 334 Cheong, Mei Teng 1443XXXX............. 54,90

53.º 1792 Wong, Kin Man 1393XXXX ............ 54,83

54.º 1786 Wong, Ka U 1238XXXX ............ 54,79

55.º 424 Choi, Pek Iong 5153XXXX ............. 54,60

56.º 343 Cheong, Sio In 1336XXXX ............ 53,84

57.º 1804 Wong, Man Kuai 1304XXXX ............ 53,15

58.º 1446 Ng, Nga Leng 5210XXXX ............. 53,07
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名次
准考人

編號
姓名 身份證編號 最後成績

59.º 1402 吳鳳美 5190XXXX .......................... 52.87

60.º 1003 李志德 5181XXXX .......................... 52.55

61.º 623 許梁欽 1325XXXX .......................... 52.03

62.º 1560 蘇凱琪 5159XXXX .......................... 51.93

63.º 1789 汪繼賢 5120XXXX .......................... 51.72

64.º 1596 譚若玲 1242XXXX .......................... 51.57

65.º 807 郭姿 5198XXXX .......................... 51.30

66.º 200 周文意 1240XXXX .......................... 50.00

備註（及格的投考人）：

（a）得分相同，按第14/2016號行政法規第三十四條的規定

優先排序

被除名的投考人：

准考人

編號  姓名 身份證編號 備註

26 歐陽智輝 5124XXXX （b）

62 陳凱怡 1252XXXX （b）

377 詹道俊 5093XXXX （b）

384 招景耀 5173XXXX （b）

396 崔震聲 5130XXXX （b）

442 鍾梓滔 1246XXXX （c）

593 何詩明 5177XXXX （b）

600 何婉筠 5143XXXX （b）

673 楊嘉靜 5188XXXX （b）

775 高永達 1225XXXX （b）

789 關志朗 5197XXXX （b）

1176 梁敏傑 1226XXXX （b）

1288 羅穎琴 5188XXXX （b）

1322 龍詩蓓 5168XXXX （b）

1347 盧羡男 5210XXXX （b）

1635 鄧婉雯 5146XXXX （b）

1742 黃智忠 5127XXXX （b）

1837 王純盈 5139XXXX （b）

1918 周釗昭 1449XXXX （b）

備註（被除名的投考人）：

（b）缺席甄選面試

（c）最後成績得分低於50分

根據第14/2016號行政法規第三十六條規定，投考人可自本名

單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計十個工作日內，就本

名單向許可開考的實體提起上訴。

Ordem
N.º do 
cand.

Nome BIR n.º
Classifi-

cação
 final

59.º 1402 Ng, Fong Mei 5190XXXX ............ 52,87

60.º 1003 Lei, Chi Tak 5181XXXX............. 52,55

61.º 623 Hoi, Leong Iam 1325XXXX ............ 52,03

62.º 1560 Sou, Hoi Kei 5159XXXX ............. 51,93

63.º 1789 Wong, Kai In 5120XXXX ............ 51,72

64.º 1596 Tam, Ieok Leng 1242XXXX ............ 51,57

65.º 807 Kuok, Chi 5198XXXX ............ 51,30

66.º 200 Chao, Man I 1240XXXX ............ 50,00

Observação para os candidatos aprovados:

(a) Igualdade de classificação: preferência nos termos do arti-
go 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016:

Candidatos excluídos:

N.º do
cand.

Nome BIR N.º Notas

26 Au Ieong, Chi Fai 5124XXXX (b)

62 Chan, Hoi I 1252XXXX (b)

377 Chim, Tou Chon 5093XXXX (b)

384 Chio, Keng Io 5173XXXX (b)

396 Choi, Chan Seng 5130XXXX (b)

442 Chong, Chi Tou 1246XXXX (c)

593 Ho, Si Meng 5177XXXX (b)

600 Ho, Un Kuan 5143XXXX (b)

673 Ieong, Ka Cheng 5188XXXX (b)

775 Kou, Weng Tat 1225XXXX (b)

789 Kuan, Chi Long 5197XXXX (b)

1176 Leong, Man Kit 1226XXXX (b)

1288 Lo, Weng Kam 5188XXXX (b)

1322 Long, Si Pui 5168XXXX (b)

1347 Lou, Sin Nam 5210XXXX (b)

1635 Tang, Un Man 5146XXXX (b)

1742 Wong, Chi Chong 5127XXXX (b)

1837 Wong, Son Ieng 5139XXXX (b)

1918 Zhou, Zhaozhao 1449XXXX (b)

Observações para os candidatos excluídos:

(b) Ter faltado à entrevista de selecção;

(c) Ter obtido classificação final inferior a 50 valores.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, os candidatos podem interpor recurso para a en-
tidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados do dia seguinte à data da publicação da 
presente lista no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.
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（經行政法務司司長於二零一九年六月六日的批示認可）

二零一九年五月十六日於地圖繪製暨地籍局

典試委員會：

主席：張紹基

正選委員：雅永健

候補委員：詹慶心

（是項刊登費用為 $8,074.00）

海 事 及 水 務 局

公 告

茲公佈，海事及水務局以行政任用合同制度填補重型車輛司

機職程第一職階重型車輛司機四個職缺，以及填補開考有效期

屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年三月十三日第十一期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度

的專業或職務能力評估開考通告。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》第二十七條第二款規定，將海事及水務局專業或職務能力

評估開考的投考人確定名單張貼於澳門萬里長城海事及水務局

綜合服務中心（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.marine.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://www.safp.

gov.mo/）。

茲公佈，海事及水務局以行政任用合同制度填補雜役範疇勤

雜人員職程第一職階勤雜人員三個職缺，以及填補開考有效期

屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年三月十三日第十一期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度

的專業或職務能力評估開考通告。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》第二十七條第二款規定，將海事及水務局專業或職務能力

評估開考的投考人確定名單張貼於澳門萬里長城海事及水務局

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

Administração e Justiça, de 6 de Junho de 2019).

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 16 de 
Maio de 2019.

O Júri:

Presidente: Cheong Sio Kei.

Vogal efectivo: Vicente Luís Gracias.

Vogal suplente: Chim Heng Sam.

(Custo desta publicação $ 8 074,00)

DIRECÇÃO DOS SERvIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

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», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra afixada no balcão de atendimento do 
Centro de Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada 
da Barra, Macau, podendo ser consultada no local indicado, 
dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira en-
tre as 9,00 e 13,00 horas e entre as 14,30 e 17,45 horas e sexta-
-feira entre as 9,00 e 13,00 horas e entre as 14,30 e 17,30 horas), 
e disponibilizada na página electrónica destes Serviços (http://
www.marine.gov.mo/) e na página electrónica dos SAFP (http://
www.safp.gov.mo/), a lista definitiva dos candidatos ao concur-
so de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de quatro lugares de motorista de pesados, 1.º escalão, 
da carreira de motorista de pesados, em regime de contrato 
administrativo de provimento, da Direcção dos Serviços de 
Assuntos Marítimos e de Água, e dos que vierem a verificar-se 
nestes Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 11, II Série, de 13 de Março de 2019.

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», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra afixada no balcão de atendimento do 
Centro de Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada 
da Barra, Macau, podendo ser consultada no local indicado, 
dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira en-
tre as 9,00 e 13,00 horas e entre as 14,30 e 17,45 horas e sexta-
-feira entre as 9,00 e 13,00 horas e entre as 14,30 e 17,30 horas), 
e disponibilizada na página electrónica destes Serviços (http://
www.marine.gov.mo/) e na página electrónica dos SAFP (http://
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綜合服務中心（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.marine.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://www.safp.

gov.mo/）。

二零一九年六月十九日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $2,561.00）

（第007/DSAMA/2019號公開招標）

茲特公告，刊登於二零一九年六月五日第二十三期《澳門特

別行政區公報》第二組的“海上固體廢棄物處理服務”之公開招

標，招標實體已按照招標方案第六條的規定作出解答，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澳門特別行政

區萬里長城海事及水務局行政及財政廳會計中心查閱，有關資

料亦可透過海事及水務局網頁（http://www.marine.gov.mo）

下載。

二零一九年六月十九日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,020.00）

地 球 物 理 暨 氣 象 局

公 告

茲公佈，地球物理暨氣象局以行政任用合同制度填補高級

技術員職程公共行政範疇第一職階二等高級技術員一個職缺，

以及填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年三月

二十七日第十三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一

管理制度的專業或職務能力評估開考通告。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》第二十七條第二款規定，將地球物理暨氣象局專

www.safp.gov.mo/), a lista definitiva dos candidatos ao concur-
so de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de três lugares de auxiliar, 1.º escalão, da carreira de au-
xiliar, área de servente, em regime de contrato administrativo 
de provimento da Direcção dos Serviços de Assuntos Maríti-
mos e de Água, e dos que vierem a verificar-se neste Serviços 
até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 11, II Série, de 13 de Março de 2019.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 19 de Junho de 2019.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 2 561,00)

(Concurso Público n.º 007/DSAMA/2019)

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para «Ser-
viço de recolha de detrito marinho», publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II 
Série, de 5 de Junho de 2019, foram prestados esclarecimentos, 
pela entidade que realiza o concurso, nos termos do ponto 6 do 
programa do concurso, e juntos ao processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta, durante o horário no Núcleo de Contabilidade do 
Departamento de Administração e Finanças da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da 
Barra, Quartel dos Mouros, e também se encontram disponí-
veis na página electrónica da Direcção dos Serviços de Assun-
tos Marítimos e de Água (http://www.marine.gov.mo).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 19 de Junho de 2019.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)

DIRECÇÃO DOS SERvIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Anúncio

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», alterado pelo Regulamento Administrati-
vo n.º 23/2017, se encontra afixada na Direcção dos Serviços 
Meteorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do Observatório, 
Taipa Grande, Taipa, podendo ser consultada no local indica-
do, dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira 
das 9,00 às 13,00 horas e 14,30 às 17,45 horas; sexta-feira das 
9,00 às 13,00 horas e 14,30 às 17,30 horas), e disponibilizadas 
na página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, 
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業或職務能力評估開考的投考人確定名單張貼於氹仔大潭山天

文台斜路地球物理暨氣象局（查閱時間：週一至週四，上午九時

至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五，上午九時至

下午一時，下午二時三十分至五時三十分），並上載於行政公職

局網頁http://www.safp.gov.mo/及地球物理暨氣象局網頁http://

www.smg.gov.mo/。

二零一九年六月二十一日於地球物理暨氣象局

代局長 梁永權

（是項刊登費用為 $1,620.00）

建 設 發 展 辦 公 室

通 告

茲特通告，有關公佈於二零一九年五月二十九日第二十二期

《澳門特別行政區公報》第二組的「離島醫療綜合體——員工宿

舍大樓建造工程」公開招標，招標實體已按照招標方案第2.2條

的規定作出解答，及因應需要，作出補充說明，並將其等附於招

標案卷內。

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室查閱。

二零一九年六月十三日於建設發展辦公室

主任 林煒浩

（是項刊登費用為 $1,224.00）

環 境 保 護 局

公 告

茲特公告，有關公佈於二零一九年六月五日第二十三期《澳

門特別行政區公報》第二組的“飛灰存放區的環境監測與審核”

bem como na página electrónica da Direcção dos Serviços Me-
teorológicos e Geofísicos, em http://www.smg.gov.mo/, a lista 
definitiva dos candidatos ao concurso de avaliação de compe-
tências profissionais ou funcionais, do regime de gestão unifor-
mizada, para o preenchimento de um lugar de técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área 
de administração pública, em regime de contrato administrati-
vo de provimento, da Direcção dos Serviços Meteorológicos e 
Geofísicos, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até 
ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 13, II Série, de 27 de Março de 2019.

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 21 
de Junho de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Leong Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

GABINETE PARA O DESENvOLvIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Aviso

Faz-se saber que em relação ao concurso público para «Com-
plexo de Cuidados de Saúde das Ilhas — Empreitada de Cons-
trução do Edifício Residencial para Trabalhadores», publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 22, II Série, de 29 de Maio de 2019, foram prestados 
esclarecimentos, nos termos do artigo 2.2 do programa do con-
curso, e foi feita aclaração complementar conforme necessida-
des, pela entidade que realiza o concurso e juntos ao processo 
do concurso. 

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, no Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-
-estruturas, sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício 
Nam Kwong, 10.º andar, Macau.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
13 de Junho de 2019.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

DIRECÇÃO DOS SERvIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncio

Faz-se saber que, em relação ao concurso público de serviços 
de «Monitorização e avaliação ambiental das Zonas de De-
pósito de Cinzas Volantes», publicado no Boletim Oficial da 
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服務公開招標，招標實體已按照招標方案第2.2點的規定作出解

答，及因應需要，作出補充說明，並將其等附於投標案卷內。

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

馬交石炮台馬路32號至36號電力公司大樓一樓環境保護局查

閱。

二零一九年六月十九日於環境保護局

局長 譚偉文

（是項刊登費用為 $1,144.00）

Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 5 de 
Junho de 2019, a entidade que realiza o processo do concurso já 
prestou esclarecimentos nos termos do ponto 2.2 do programa 
do concurso, assim como esclarecimentos complementares cor-
respondentes à necessidade real, integrando-os no processo do 
concurso.

Os esclarecimentos, bem como os esclarecimentos comple-
mentares acima referidos, encontram-se disponíveis para con-
sulta durante o horário de expediente na sede da Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental, sita na Estrada de D. Maria 
II, n.os 32-36, Edifício CEM, 1.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 19 de 
Junho de 2019.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)
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