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SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada no edi-
fício dos Serviços de Apoio da Sede do Governo (SASG), sito 
na Travessa do Paiva, n.º 5, podendo ser consultada no local in-
dicado, 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 
nas páginas electrónicas dos SASG (https://www.sasg.gov.mo/) 
e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Públi-
ca (https://www.safp.gov.mo/), a lista provisória dos candidatos 
ao concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais, externo, de prestação de provas, do regime de gestão 
uniformizada, para o preenchimento de dois lugares vagos, em 
regime de contrato administrativo de provimento, de operário 
qualificado, 1.º escalão, da carreira de operário qualificado, 
área de telefonista, dos SASG, e dos que vierem a verificar-se 
até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 22, II Série, de 29 de Maio de 2019.

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 29 de Julho de 2019.

A Chefe do Gabinete, O Lam.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Lista

Regime de gestão uniformizada — etapa de avaliação de 

competências profissionais ou funcionais do concurso externo, 

dos Serviços de Polícia Unitários, para auxiliar, 1.º escalão, 

área de servente

Classificativa final dos candidatos admitidos à etapa de ava-
liação de competências profissionais ou funcionais dos Servi-
ços de Polícia Unitários, do concurso de gestão uniformizada 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 
dois lugares vagos, em regime de contrato administrativo de 
provimento, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até 
ao termo da validade do concurso, na categoria de auxiliar, 1.º 

政 府 總 部 輔 助 部 門

公 告

茲公佈，為填補政府總部輔助部門以行政任用合同任用的

技術工人職程第一職階技術工人（接線生範疇）兩缺，以及填

補開考有效期屆滿前出現的職缺，經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，將政府總部輔助

部門專業或職務能力評估開考的投考人臨時名單張貼於澳門擺

華巷五號政府總部輔助部門大樓（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），並上載於政府

總部輔助部門網頁（https://www.sasg.gov.mo/）及行政公職局網

頁（https://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年七月二十九日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

（是項刊登費用為 $1,462.00）

警 察 總 局

名 單

統一管理制度——警察總局雜役範疇

勤雜人員職程第一職階勤雜人員

專業或職務能力評估程序對外開考

茲公佈，警察總局以行政任用合同制度填補本局雜役範疇

勤雜人員職程第一職階勤雜人員兩個職缺，以及填補開考有效

期屆滿前出現的職缺，經二零一九年二月二十七日第九期《澳門

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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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，最後成績名單如下：

1. 及格應考人：

名次 准考人

編號

 姓名 身份證編號 最後

成績

1.º 12 曾美容 1527XXXX ....................... 84.33 

2.º 113 毛志偉 1515XXXX ....................... 79.00 

3.º 137 譚子亮 5093XXXX ....................... 77.00 

4.º 49 禤華 1443XXXX ....................... 76.67 

5.º 88 李愛賢 1484XXXX ....................... 76.50 

6.º 67 賴玉珍 1276XXXX ....................... 76.33 

7.º 144 尹寶玲 5080XXXX ....................... 76.17 

8.º 124 容銀仲 1499XXXX ....................... 76.00 

9.º 15 謝妹蘭 5048XXXX ....................... 75.50 

10.º 38 樊佩儀 1277XXXX ....................... 75.33 

11.º 163 詹麗暖 1510XXXX ....................... 75.00 

12.º 119 吳小紅 1348XXXX ....................... 74.50 

13.º 81 梁彬元 7373XXXX ....................... 73.17 

14.º 126 佘愛碧 1384XXXX ....................... 72.50 

15.º 134 蘇慧珊 5181XXXX ....................... 72.17 

16.º 105 盧小青 1385XXXX ....................... 71.83 

17.º 26 張麗霞 5148XXXX ....................... 71.67 

18.º 47 洪冰妮 1494XXXX ....................... 71.33 

19.º 31 蔡新式 1303XXXX ....................... 70.83 

20.º 23 張美嬌 1522XXXX ....................... 70.00 

21.º 79 梁綺雯 5152XXXX ....................... 69.33 

22.º 33 莊以紅 7384XXXX ....................... 68.33 

23.º 141 唐達翔 5190XXXX ....................... 68.00 

24.º 6 陳錦明 7377XXXX ....................... 67.67 

25.º 93 梁潤枝 1465XXXX ....................... 67.00 

26.º 97 林建蘭 1462XXXX ....................... 66.67 

27.º 98 林幹 1493XXXX ....................... 66.17 

28.º 103 呂順要 1431XXXX ....................... 65.83 

29.º 111 麥財葉 7443XXXX ....................... 65.00 

30.º 110 麥艷芳 1489XXXX ....................... 64.00 

31.º 106 盧婷珊 1221XXXX ....................... 63.83 

32.º 45 許添勝 5061XXXX ....................... 63.33 

33.º 102 呂淑珍 5124XXXX ....................... 62.67 

34.º 164 朱瑞慶 1494XXXX ....................... 62.33 

35.º 66 黎虹卉 1522XXXX ....................... 61.67 

36.º 40 幸展鵬 5212XXXX ....................... 61.33 

37.º 30 徐世麟 1227XXXX ....................... 60.67 

38.º 68 林梓鳳 1524XXXX ....................... 60.33 

escalão, da carreira de auxiliar, área de servente, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 9, II Série, de 27 de Fevereiro de 2019:

1. Candidatos aprovados:

Ordem
N.º do 

candidato
Nome N.º do BIR

Classifica-
ção final

1.º 12 Chang, Mei Iong 1527XXXX ..... 84,33

2.º 113 Mou, Chi Wai 1515XXXX ..... 79,00

3.º 137 Tam, Chi Leong 5093XXXX ..... 77,00

4.º 49 Hun, Wa 1443XXXX ..... 76,67

5.º 88 Li, Aixian 1484XXXX ..... 76,50

6.º 67 Lai, Iok Chan 1276XXXX ..... 76,33

7.º 144 Van, Pou Leng 5080XXXX ..... 76,17

8.º 124 Rong, Yinzhong 1499XXXX ..... 76,00

9.º 15 Che, Mui Lan 5048XXXX ..... 75,50

10.º 38 Fan, Pui I 1277XXXX ..... 75,33

11.º 163 Zhan, Linuan 1510XXXX ..... 75,00

12.º 119 Ng, Sio Hong 1348XXXX ..... 74,50

13.º 81 Leong, Pan Un 7373XXXX ..... 73,17

14.º 126 Se, Oi Pek 1384XXXX ..... 72,50

15.º 134 Sou, Wai San 5181XXXX ..... 72,17

16.º 105 Lou, Sio Cheng 1385XXXX ..... 71,83

17.º 26 Cheong, Lai Ha 5148XXXX ..... 71,67

18.º 47 Hong, Peng Nei 1494XXXX ..... 71,33

19.º 31 Choi, San Sek 1303XXXX ..... 70,83

20.º 23 Cheong, Mei Kio 1522XXXX ..... 70,00

21.º 79 Leong, I Man 5152XXXX ..... 69,33

22.º 33 Chong, I Hong 7384XXXX ..... 68,33

23.º 141 Tong, Tat Cheong 5190XXXX ..... 68,00

24.º 6 Chan, Kam Meng 7377XXXX ..... 67,67

25.º 93 Liang, Runzhi 1465XXXX ..... 67,00

26.º 97 Lin, Jianlan 1462XXXX ..... 66,67

27.º 98 Lin, Gan 1493XXXX ..... 66,17

28.º 103 Loi, Son Io 1431XXXX ..... 65,83

29.º 111 Mak, Choi Ip 7443XXXX ..... 65,00

30.º 110 Mai, Yanfang 1489XXXX ..... 64,00

31.º 106 Lou, Teng San 1221XXXX ..... 63,83

32.º 45 Hoi, Tim Seng 5061XXXX ..... 63,33

33.º 102 Loi, Sok Chan 5124XXXX ..... 62,67

34.º 164 Zhu, Ruiqing 1494XXXX ..... 62,33

35.º 66 Lai, Hong Wai 1522XXXX ..... 61,67

36.º 40 Hang, Chin Pang 5212XXXX ..... 61,33

37.º 30 Choi, Sai Lon 1227XXXX ..... 60,67

38.º 68 Lam, Chi Fong 1524XXXX ..... 60,33
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名次 准考人

編號

 姓名 身份證編號 最後

成績

39.º 61 郭子聰 1317XXXX ....................... 60.17 

40.º 1 陳麗華 1354XXXX ....................... 59.67 

41.º 136 戴天恩 1523XXXX ....................... 59.50 

42.º 80 梁潤連 1297XXXX ....................... 59.17 

43.º 44 何淑賢 5141XXXX ....................... 58.83 

44.º 20 陳雪瑩 1363XXXX ....................... 58.00 

45.º 3 陳鳳惠 7355XXXX ....................... 57.67 

46.º 11 陳惠紅 5122XXXX ....................... 57.33 

47.º 117 吳嘉豪 1316XXXX ....................... 57.17 

48.º 16 鄭劍峰 1426XXXX ....................... 56.67 

49.º 85 梁嘉敏 5094XXXX ....................... 55.50 

50.º 51 楊容娣 1454XXXX ....................... 55.00 

51.º 148 黃細屏 5064XXXX ....................... 54.83 

52.º 35 庄來金 7438XXXX ....................... 53.67 

53.º 8 陳國良 5197XXXX ....................... 53.50 

54.º 19 鄭達邦 1228XXXX ....................... 53.17 

55.º 22 卓爾誠 1256XXXX ....................... 52.83 

56.º 62 郭可兒 1267XXXX ....................... 52.67 

57.º 95 梁桂英 1473XXXX ....................... 52.50 

58.º 92 李淑卿 1527XXXX ....................... 52.33 

59.º 42 何志鵬 1219XXXX ....................... 52.17 

60.º 52 楊富強 5200XXXX ....................... 52.00 

61.º 89 李金鳳 1483XXXX ....................... 51.50 

62.º 59 江保寧 5111XXXX ....................... 51.33 

63.º 55 葉敏結 1415XXXX ....................... 51.17 

64.º 90 李旦 1441XXXX ....................... 51.00 

65.º 70 林懿玲 5084XXXX ....................... 50.83 

66.º 76 劉智凝 1402XXXX ....................... 50.67 

67.º 107 魯慧敏 5169XXXX ....................... 50.50 

68.º 101 雷家安 1246XXXX ....................... 50.33 

69.º 71 林麗君 1529XXXX ....................... 50.17(a)

70.º 48 許永雄 1454XXXX ....................... 50.17(a)

71.º 108 魯活權 5090XXXX ....................... 50.00

備註（及格的投考人）：

（a）得分相同，按第23/2017號行政法規修改的第14/2016號

行政法規第三十四條的規定優先排序。

2. 被除名的投考人：

准考人

編號

姓名 身份證編號 備註

2 陳澤堅 1291XXXX .................................（b）

Ordem
N.º do 

candidato
Nome N.º do BIR

Classifica-
ção final

39.º 61 Kuok, Chi Chong 1317XXXX ..... 60,17

40.º 1 Chan, Lai Wa 1354XXXX ..... 59,67

41.º 136 Tai, Tin Ian 1523XXXX ..... 59,50

42.º 80 Leong, Ion Lin 1297XXXX ..... 59,17

43.º 44 Ho, Sok In 5141XXXX ..... 58,83

44.º 20 Chen, Xueying 1363XXXX ..... 58,00

45.º 3 Chan, Fong Wai 7355XXXX ..... 57,67

46.º 11 Chan, Wai Hong 5122XXXX ..... 57,33

47.º 117 Ng, Ka Hou 1316XXXX ..... 57,17

48.º 16 Cheang, Kim Fong 1426XXXX ..... 56,67

49.º 85 Leong, Ka Man 5094XXXX ..... 55,50

50.º 51 Ieong, Iong Tai 1454XXXX ..... 55,00

51.º 148 Vong, Sai Peng 5064XXXX ..... 54,83

52.º 35 Chong, Loi Kam 7438XXXX ..... 53,67

53.º 8 Chan, Kuok Leong 5197XXXX ..... 53,50

54.º 19 Cheang, Tat Pong 1228XXXX ..... 53,17

55.º 22 Cheok, I Seng 1256XXXX ..... 52,83

56.º 62 Kuok, Ho I 1267XXXX ..... 52,67

57.º 95 Liang, Guiying 1473XXXX ..... 52,50

58.º 92 Li, Shuqing 1527XXXX ..... 52,33

59.º 42 Ho, Chi Pang 1219XXXX ..... 52,17

60.º 52 Ieong, Fu Keong 5200XXXX ..... 52,00

61.º 89 Li, Jinfeng 1483XXXX ..... 51,50

62.º 59 Kong, Pou Neng 5111XXXX ..... 51,33

63.º 55 Ip, Man Kit 1415XXXX ..... 51,17

64.º 90 Li, Dan 1441XXXX ..... 51,00

65.º 70 Lam, I Leng 5084XXXX ..... 50,83

66.º 76 Lau, Chi Ying 1402XXXX ..... 50,67

67.º 107 Lou, Wai Man 5169XXXX ..... 50,50

68.º 101 Loi, Ka On 1246XXXX ..... 50,33

69.º 71 Lam, Lai Kuan 1529XXXX ..... 50,17 (a)

70.º 48 Hsui, Wing Hung 
Sundy

1454XXXX ..... 50,17 (a)

71.º 108 Lou, Wut Kun 5090XXXX ..... 50,00

Observação para os candidatos aprovados:

(a) Igualdade de classificação, preferência nos termos do ar-
tigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, na redac-
ção do Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

2. Candidatos excluídos:

N.º do 
candidato

Nome N.º do BIR Nota

2 Chan, Chak Kin 1291XXXX ................. (b)
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准考人

編號

姓名 身份證編號 備註

4 陳海燕 5134XXXX .................................（b）

5 陳嘉歡 1327XXXX .................................（b）

7 陳國昌 5129XXXX .................................（b）

9 陳麗霞 1328XXXX .................................（b）

10 陳樂賢 1319XXXX .................................（b）

13 周子微 5154XXXX .................................（b）

14 謝麗妍 5171XXXX .................................（b）

17 鄭伊梨 5113XXXX .................................（b）

18 鄭雅芬 5143XXXX .................................（b）

21 程志源 1232XXXX .................................（b）

24 張欣傑 5180XXXX .................................（b）

25 張金容 1470XXXX .................................（b）

27 張麗姸 1218XXXX .................................（b）

28 張雪瑩 5136XXXX .................................（b）

29 趙海欣 1239XXXX .................................（b）

32 莊志豪 5192XXXX .................................（b）

34 鍾秀英 5089XXXX .................................（b）

36 曹金娥 1487XXXX .................................（b）

37 周淑儀 5098XXXX .................................（b）

39 馮詠儀 1226XXXX .................................（b）

41 侯姿琪 5098XXXX .................................（b）

43 何嘉俊 1247XXXX .................................（b）

46 洪啓程 5201XXXX .................................（b）

50 易尚宏 5155XXXX .................................（b）

53 楊可瑩 1247XXXX .................................（b）

54 容燕儀 5163XXXX .................................（b）

56 葉漢文 5173XXXX .................................（b）

57 裘鴻邦 5095XXXX .................................（b）

58 龔美蘭 5185XXXX .................................（b）

60 高思慧 5099XXXX .................................（b）

63 郭家燕 5136XXXX .................................（b）

64 郭淑婷 7369XXXX .................................（b）

65 鄺錦相 1240XXXX .................................（b）

69 林綺盈 1240XXXX .................................（b）

72 林小英 1274XXXX .................................（b）

73 劉超群 1291XXXX .................................（b）

74 劉武洪 1273XXXX .................................（b）

75 劉世彬 1459XXXX .................................（b）

77 李浚傑 1312XXXX .................................（b）

78 李文洪 5198XXXX .................................（b）

82 梁進傑 5128XXXX .................................（b）

N.º do 
candidato

Nome N.º do BIR Nota

4 Chan, Hoi In 5134XXXX ................. (b)

5 Chan, Ka Fun 1327XXXX ................. (b)

7 Chan, Kuok Cheong 5129XXXX ................. (b)

9 Chan, Lai Ha 1328XXXX ................. (b)

10 Chan, Lok In 1319XXXX.................. (b)

13 Chao, Chi Mei 5154XXXX ................. (b)

14 Che, Lai In 5171XXXX .................. (b)

17 Cheang, I Lei 5113XXXX .................. (b)

18 Cheang, Nga Fan 5143XXXX .................. (b)

21 Cheng, Chi Un 1232XXXX ................. (b)

24 Cheong, Ian Kit 5180XXXX ................. (b)

25 Cheong, Kam Iong 1470XXXX .................. (b)

27 Cheong, Lai In 1218XXXX ................. (b)

28 Cheong, Sut Ieng 5136XXXX ................. (b)

29 Chio, Hoi Ian 1239XXXX ................. (b)

32 Chong, Chi Hou 5192XXXX ................. (b)

34 Chong, Sau Ieng 5089XXXX ................. (b)

36 Chou, Kam Ngo 1487XXXX ................. (b)

37 Chow, Sok I 5098XXXX ................. (b)

39 Fong, Weng I 1226XXXX ................. (b)

41 Hao, Chi Kei 5098XXXX ................. (b)

43 Ho, Ka Chon 1247XXXX ................. (b)

46 Hong, Kai Cheng 5201XXXX ................. (b)

50 Iek, Seong Wang 5155XXXX ................. (b)

53 Ieong, Ho Ieng 1247XXXX ................. (b)

54 Iong, In I 5163XXXX .................. (b)

56 Ip, Hon Man 5173XXXX .................. (b)

57 Kau, Hong Pong 5095XXXX ................. (b)

58 Kong, Mei Lan 5185XXXX ................. (b)

60 Kou, Si Wai 5099XXXX ................. (b)

63 Kuok, Ka In 5136XXXX ................. (b)

64 Kuok, Sok Teng 7369XXXX ................. (b)

65 Kuong, Kam Seong 1240XXXX ................. (b)

69 Lam, I Ieng 1240XXXX ................. (b)

72 Lam, Sio Ieng 1274XXXX ................. (b)

73 Lao, Chio Kuan 1291XXXX ................. (b)

74 Lao, Mou Hong 1273XXXX ................. (b)

75 Lao, Sai Pan 1459XXXX .................. (b)

77 Lei, Chon Kit 1312XXXX ................. (b)

78 Lei, Man Hong 5198XXXX ................. (b)

82 Leong, Chon Kit 5128XXXX ................. (b)
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准考人

編號

姓名 身份證編號 備註

83 梁艷華 7431XXXX .................................（b）

84 梁玉群 1469XXXX .................................（b）

86 梁文駿 5165XXXX .................................（b）

87 梁惠惠 1511XXXX .................................（b）

91 李玲玲 1396XXXX .................................（b）

94 梁月嫦 1512XXXX .................................（b）

96 梁雅貞 1455XXXX .................................（b）

99 廖仁佳 1233XXXX .................................（b）

100 羅健恩 5112XXXX .................................（b）

104 陸凱雯 5183XXXX .................................（b）

109 羅武 1529XXXX .................................（b）

112 毛秀微 5075XXXX .................................（b）

114 Nakamura, 
Mirai 1279XXXX .................................（b）

115 吳俏媚 1522XXXX .................................（b）

116 吳演威 1221XXXX .................................（b）

118 吳啓忠 5160XXXX .................................（b）

120 吳月娥 1221XXXX .................................（b）

121 魏碧芬 1285XXXX .................................（b）

122 布少鎣 1226XXXX .................................（b）

123 潘月焮 1229XXXX .................................（b）

125 岑俊杰 5175XXXX .................................（b）

127 石麗華 7439XXXX .................................（b）

128 石慧明 5095XXXX .................................（b）

129 施曉紅 7353XXXX .................................（b）

130 薛張紅 5157XXXX .................................（b）

131 蘇敏洪 1240XXXX .................................（b）

132 蘇文敏 1384XXXX .................................（b）

133 蘇藝賢 1242XXXX .................................（b）

135 戴錫琴 1527XXXX .................................（b）

138 譚麗敏 5208XXXX .................................（b）

139 鄧仕生 5129XXXX .................................（b）

140 湯廣發 5125XXXX .................................（b）

142 杜麗雯 7435XXXX .................................（b）

143 謝肇堅 5164XXXX .................................（b）

145 黃靖揚 5206XXXX .................................（b）

146 黃志民 5186XXXX .................................（b）

147 黃麗賢 5113XXXX .................................（b）

149 韋月蘭 1470XXXX .................................（b）

150 黃炳杰 1419XXXX .................................（b）

151 黃進杰 1254XXXX .................................（b）

N.º do 
candidato

Nome N.º do BIR Nota

83 Leong, Im Wa 7431XXXX .................. (b)

84 Leong, Iok Kuan 1469XXXX.................. (b)

86 Leong, Man Chon 5165XXXX.................. (b)

87 Leong, Wai Wai 1511XXXX ................. (b)

91 Li, Lingling 1396XXXX ................. (b)

94 Liang, Yuechang 1512XXXX ................. (b)

96 Liang, Yazhen 1455XXXX .................. (b)

99 Liu, Ian Kai 1233XXXX ................. (b)

100 Lo, Kin Ian 5112XXXX ................. (b)

104 Lok, Hoi Man 5183XXXX .................. (b)

109 Luo, Wu 1529XXXX ................. (b)

112 Mo, Sao Mei 5075XXXX ................. (b)

114 Nakamura, Mirai 1279XXXX ................. (b)

115 Ng, Chio Mei 1522XXXX ................. (b)

116 Ng, In Wai 1221XXXX ................. (b)

118 Ng, Kai Chong 5160XXXX .................. (b)

120 Ng, Ut Ngo 1221XXXX ................. (b)

121 Ngai, Pek Fan 1285XXXX ................. (b)

122 Po, Siu Ying 1226XXXX ................. (b)

123 Pun, Ut Ian 1229XXXX ................. (b)

125 Sam, Chon Kit 5175XXXX .................. (b)

127 Seak, Lai Wa 7439XXXX .................. (b)

128 Seak, Wai Meng 5095XXXX ................. (b)

129 Si, Hio Hong 7353XXXX.................. (b)

130 Sit, Cheong Hong 5157XXXX ................. (b)

131 Sou, Man Hong 1240XXXX ................. (b)

132 Sou, Man Man 1384XXXX ................. (b)

133 Sou, Ngai In 1242XXXX ................. (b)

135 Tai, Sek Kam 1527XXXX ................. (b)

138 Tam, Lai Man 5208XXXX ................. (b)

139 Tang, Si Sang 5129XXXX ................. (b)

140 Tong, Kuong Fat 5125XXXX ................. (b)

142 Tou, Lai Man 7435XXXX.................. (b)

143 Tze, Sio Kin 5164XXXX .................. (b)

145 Vong, Cheng Ieong 5206XXXX ................. (b)

146 Vong, Chi Man 5186XXXX ................. (b)

147 Vong, Lai In 5113XXXX .................. (b)

149 Wai, Ut Lan 1470XXXX .................. (b)

150 Wong, Peng Kit 1419XXXX .................. (b)

151 Wong, Chon Kit 1254XXXX ................. (b)
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准考人

編號

姓名 身份證編號 備註

152 黃杰榮 5199XXXX .................................（b）

153 黃桂娥 5161XXXX .................................（b）

154 黃立生 7434XXXX .................................（b）

155 王文鋒 5168XXXX .................................（b）

156 黃百強 1446XXXX .................................（b）

157 黃淑明 7442XXXX .................................（b）

158 黃雪芬 7383XXXX .................................（b）

159 黃運開 7430XXXX .................................（b）

160 黃永達 1516XXXX .................................（b）

161 吳鵬冠 1393XXXX .................................（b）

162 葉惠勉 1365XXXX .................................（b）

備註（被除名的原因）：

（b）缺席甄選面試

根據經第23/2017號行政法規修改的第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。

（經保安司司長於二零一九年八月一日的批示認可）

二零一九年七月二十六日於警察總局

典試委員會：

主席：陳思敏

委員：林文鋒

 謝銳珊

（是項刊登費用為 $12,605.00）

初 級 法 院

公 告

破產案第CV2-19-0002-CFI號 第二民事法庭

聲請人：桑妮雅蘭姬澳門一人有限公司/Sonia Rykiel Macau 

Sociedade Unipessoal Limitada，澳門商業及動產登記局註冊

編號為62444 SO，公司住所設於澳門南灣大馬路417-429南灣商

業中心17樓E座。

N.º do 
candidato

Nome N.º do BIR Nota

152 Wong, Kit Weng 5199XXXX ................. (b)

153 Wong, Kuai Ngo 5161XXXX .................. (b)

154 Wong, Lap Sang 7434XXXX.................. (b)

155 Wong, Man Fong 5168XXXX.................. (b)

156 Wong, Pak Keung 1446XXXX ................. (b)

157 Wong, Sok Meng 7442XXXX ................. (b)

158 Wong, Sut Fan 7383XXXX ................. (b)

159 Wong, Wan Hoi 7430XXXX ................. (b)

160 Wong, Weng Tat 1516XXXX .................. (b)

161 Wu, Pengguan 1393XXXX ................. (b)

162 Ye, Huimian 1365XXXX ................. (b)

Observação para os candidatos excluídos:

(b) Ter faltado à entrevista de selecção

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, na redacção do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, 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.

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

Segurança, de 1 de Agosto de 2019).

Serviços de Polícia Unitários, aos 26 de Julho de 2019.

O Júri:

Presidente: Chan Si Man.

Vogais: Lam Man Fong; e

Tse Ioi San.

(Custo desta publicação $ 12 605,00)

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

Anúncios

Falência n.º CV2-19-0002-CFI 2.º Juízo Cível

Requerente: SONIA RYKIEL MACAU SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LIMITADA/桑妮雅蘭姬澳門一人有限公司, 
registada na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens 
Móveis sob o n.º 62444 SO, com sede da sociedade em Macau, 
na Avenida da Praia Grande, n.os 417-429, Centro Comercial 
Praia Grande, 17.º andar E.
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現公佈，法院於2019年7月29日對上述案件作出判決，宣告

上述聲請人桑妮雅蘭姬澳門一人有限公司/Sonia Rykiel Macau 

Sociedade Unipessoal Limitada處於破產狀態。

債權人提出清償債權要求之期間定為六十日。

根據澳門《民事訴訟法典》第1089條第二款之規定，該期間

自判決在澳門特別行政區公報內公告之日起計算。

二零一九年七月三十日於初級法院

法官 盛銳敏

首席書記員 趙家恩

（是項刊登費用為 $1,337.00）

破產案第CV3-18-0001-CFI號 第三民事法庭

聲請人：勞動債權保障基金，法人住所設於澳門馬揸度博士

大馬路221至279號先進廣場。

被聲請人：Fábrica de Artigos de Vestuário Rank Jeans 

Macau, Limitada，最後為人所知法人住所設於澳門馬場東大馬

路25至69號福泰工業大廈3樓AB室，現下落不明。

現根據二零一九年七月八日在本卷宗所作出之判決書已

宣告被聲請人Fábrica de Artigos de Vestuário Rank Jeans 

Mac au, L i m it ada，在商業及動產登記局的登記編號為2507 

SO，最後為人所知法人住所設於澳門馬場東大馬路25至69號福

泰工業大廈3樓A B室，現正處於破產狀態。根據《民事訴訟法

典》第一千零八十九條第一款之規定，債權人提出清償債權要求

之期間定為六十日。

已委任斐力栢律師為司法管理人，其職業住所位於澳門友誼

大馬路555號澳門置地廣場工銀澳門中心15樓。

二零一九年七月三十一日於初級法院

法官 羅達光

法院助理書記員 李穎思 

（是項刊登費用為 $1,337.00）

行 政 公 職 局

通 告

按照二零一九年七月十二日行政法務司司長批示，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

  Faz-se saber que nos autos acima indicados, foi, por sen-
tença proferida em 29 de Julho de 2019, decretado em estado 
de falência a requerente SONIA RYKIEL MACAU SOCIE-
DADE UNIPESSOAL LIMITADA/桑妮雅蘭姬澳門一人有
限公司, tendo sido fixado em 60 (sessenta) dias, contados da 
publicação do anúncio a que se refere o artigo 1089.º, n.º 2, do 
C.P.C.M., no Boletim Oficial da RAEM, o prazo para os cre-
dores reclamarem os seus créditos. 

Tribunal Judicial de Base, aos 30 de Julho de 2019.

O Juiz, Seng Ioi Man.

O Escrivão Judicial Principal, Chiu Ka Ian David.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

Falência n.º CV3-18-0001-CFI 3.º Juízo Cível

Requerente: FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITOS 
LABORAIS, com sede em Macau, na Avenida do Dr. Francis-
co Vieira Machado, n.os 221-279, Edifício Advance Plaza.

Requerida: FÁBRICA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO 
RANK JEANS MACAU, LIMITADA, com última sede co-
nhecida em Macau, na Avenida Leste do Hipódromo, n.os 25-69, 
Industrial Fok Tai, 3.º andar AB, ora ausente em parte incerta.

Faz-se saber que, por sentença de 8 de Julho de 2019, profe-
rida nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida 
FÁBRICA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO RANK JEANS 
MACAU, LIMITADA, registada na Conservatória dos Regis-
tos Comercial e de Bens Móveis sob o número 2507 SO, com 
última sede conhecida em Macau, na Avenida Leste do Hipó-
dromo, n.os 25-69, Industrial Fok Tai, 3.º andar AB, tendo sido 
fixado em sessenta (60) dias o prazo para os credores reclama-
rem os seus créditos, conforme o disposto no artigo 1089.º, n.º 1, 
do C.P.C.

Foi nomeado administrador judicial o Sr. Dr. Filipe Figueire-
do, advogado, com domicílio em Macau, na Avenida da Ami-
zade, n.º 555, Edf. Macau Landmark, Torre ICBC, 15.º andar.

Tribunal Judicial de Base, aos 31 de Julho de 2019.

O Juiz de Direito, Carlos Armando da Cunha Rodrigues de 
Carvalho.

A Escrivã Judicial Adjunta, Lei Veng Si.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Aviso

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária 
para a Administração e Justiça, de 12 de Julho de 2019, e nos 
termos definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 



N.º 32 — 7-8-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 13951

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，茲公佈本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本局重型車輛

司機職程第一職階重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位空缺。

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，

旨在通過對擔任重型車輛司機職程職務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

補開考時已存在的職缺和有效期屆滿前本局同一職程出現的職

缺。

2. 薪俸、權利及福利

第一職階重型車輛司機，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》附件一表二十所載的

170點，享有公職一般制度所規定的權利及福利。

3. 職務內容

穿著制服駕駛重型車輛載運乘客和/或貨物，並顧及旅程的

安全和舒適；駕駛九座位以上的客貨車，運送因公務外出的人員

到獲預先通知的目的地：啟動車輛、操控方向盤、接合變速器、

剎車、把行車時所需的燈亮起；注意街道情況、調節速度、顧及

車輛的馬力和性能、汽車和行人的流通、交通和警察的訊號以作

有必要的各項操作；遵守道路交通法的規定；協助乘客上落車以

及裝卸行李或所運載的其他貨物；確保汽車的良好運作和日常

保養，即洗刷、清潔及檢查燃料、潤滑油和水；有需要時更換輪

胎；定期把車送往檢查和到車房作所需的維修；把車停泊在所屬

停車場，辦公時看管停泊的車輛；當有突發事件時，應留在工作

崗位，當工作時發生意外，在有需要時協助警察協調工作；協助

文件遞送工作，並將之送到目的地和遞交予收件人，在一般工作

«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017, na Lei n.º 14/2009 «Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», alterada 
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 profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
um lugar 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 Administração e 
Função Pública (SAFP), e dos que vierem a verificar-se até ao 
termo da validade do concurso:

1. Tipo e validade do concurso

Trata-se do concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais do regime de gestão uniformizada e consiste 
na avaliação das competências específicas necessárias ao exer-
cício de funções da carreira de motorista de pesados.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para provimento de lugares 
vagos que venham a verificar-se nestes Serviços até ao termo 
da validade do concurso, na mesma carreira e área funcional.

2. Vencimento, direitos e regalias

O motorista de pesados, 1.º escalão, vence pelo índice 170 
da tabela indiciária de vencimento, constante do Mapa 20 do 
Anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, e 
usufrui dos direitos e regalias previstos no regime geral da fun-
ção pública.

3. Conteúdo funcional

Conduz, devidamente uniformizado, automóveis pesados 
para transporte de passageiros e/ou mercadorias, tendo em 
atenção a segurança e comodidade das viagens; conduz carri-
nhas com mais de 9 lugares, transportando os passageiros em 
serviço ao local de destino, de que previamente se informou: 
põe o veículo em funcionamento, manobra o volante, engre-
na as mudanças, acciona o travão, faz os sinais luminosos 
necessários à circulação; mantém atenção ao estado da via, 
regula a velocidade, procede às manobras necessárias, tendo 
em conta a potência e o estado do veículo, a circulação de au-
tomóveis e peões, as sinalizações de trânsito e dos agentes da 
polícia; observa, respeita e cumpre as regras da Lei do Trânsito 
Rodoviário; auxilia os passageiros na subida ou descida do 
veículo e colabora na carga e descarga de bagagens ou outras 
mercadorias transportadas; assegura o bom estado de fun-
cionamento e manutenção diária do veículo, designadamente 
lavagem, limpeza e verificação dos níveis de combustível, óleos 
e água; muda pneus, quando necessário; leva o veículo à vis-
toria periodicamente e à oficina quando necessita reparações; 
recolhe a viatura no respectivo parque de recolha, vigiando-
-a quando estaciona em serviço; mantém-se no seu posto de 
trabalho quando houver acontecimentos extraordinários que 
o justifiquem e apoia os agentes da polícia na coordenação das 
operações necessárias quando houver acidentes em serviço; 
pode colaborar na expedição de documentos, transportando-
-os aos locais de destino e entregando-os aos destinatários e 
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上予以合作，但明顯屬其他領域的專門工作或不具所需資格的工

作除外。

4. 任用方式

根據現行第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五

條及後續條文的規定，以行政任用合同方式聘用，同時根據該法

律第三條及第五條第一款規定，之前需經六個月的試用期。

5. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零一九年八月二十七日）具備小學

畢業學歷、持有重型汽車駕駛執照及三年駕駛重型汽車的工作

經驗，且處於經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法

規第十二條第三款或第23/2017號行政法規第二條第一款所指的

情況，並符合現行法例規定的擔任公職的一般要件者，特別是：

澳門特別行政區永久性居民、成年、具備任職能力、身體健康及

精神健全者，均可報考。

6. 報考方式及期限

6.1 報考期限為二十日，自本通告於《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計。

6.2 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《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。

6.2.1 紙張方式

經填妥及投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名

表》，須由投考人或他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦

公時間（星期一至四上午九時至下午五時四十五分，星期五上午

九時至下午五時三十分）親送到澳門水坑尾街162號“公共行政

大樓”地下行政公職局接待處遞交。

6.2.2 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），填寫及提交所提

供的《專業或職務能力評估開考報名表》電子表格。

colabora na execução de tarefas genéricas, exceptuando as que 
sejam manifestamente típicas de outras áreas ou para as quais 
não possua a necessária qualificação.

4. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de pro-
vimento, nos termos do artigo 5.º e seguintes da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», pre-
cedido de um período experimental de 6 meses, nos termos do 
artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 5.º da mesma lei.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos com habilitações acadé-
micas de ensino primário que sejam titulares da carta de con-
dução de automóveis pesados com 3 anos de experiência pro-
fissional na condução de automóveis pesados, e que satisfaçam 
os requisitos gerais para o desempenho de funções nos serviços 
públicos, nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: 
ser residente permanente da Região Administrativa Especial 
de Macau, maioridade, com capacidade profissional e aptidão 
física e mental até ao termo do prazo de apresentação de can-
didaturas (até ao dia 27 de Agosto de 2019) e se encontrem 
nas situações indicadas no n.º 3 do artigo 12.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017.

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1 O prazo para 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.

6.2 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», aprovada 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 candidatura.

6.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», devidamente preenchida, 
e assinada pelo candidato, deve ser entregue, pessoalmente, 
pelo próprio ou por qualquer outra pessoa, sem necessidade de 
procuração, dentro do prazo de apresentação de candidaturas 
e durante o horário de expediente (segunda a quinta-feira en-
tre as 9,00 e as 17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 17,30 
horas), no balcão de atendimento dos SAFP, sito no Edifício 
Administração Pública, Rua do Campo, n.º 162, r/c — Macau.

6.2.2 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 apresentação de candidaturas ao re-
gime de gestão uniformizada, dentro do prazo de apresentação 
de candidaturas. O acesso à plataforma pode ser feito através 
da página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ ou da 
aplicação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos 
da RAEM».
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電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

7. 報考須提交的文件

7.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告要求的學歷證明文件副本；

c）有效的重型汽車駕駛照副本；

d）具有三年駕駛重型汽車工作經驗的證明文件，須以取得

該經驗任職機構的僱主發出的文件證明；在經適當說明理由的

例外情況下，按情況而定，可由典試委員會或公共部門決定接納

其他適合的證明文件；

e）經填妥及投考人簽署的第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。

7.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第7.1點a）至e）項所指的文件以及由所屬部門發出的個人資

料紀錄。

如第7.1點a）項及b）項所指文件及個人資料紀錄在其個人檔

案已存有，則無須提交，但須於報考時明確作出聲明。

7.3 如投考人無提交第7.1點a）至e）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。

7.4 如投考人所提交的上述7.1點a）至e）項的證明文件為普

通副本，應於經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法

規第三十七條第四款（二）項所指的提交文件期間，提交該等文

件的正本或經認證的副本。

7.5 報考時，投考人應在《專業或職務能力評估開考報名

表》內指明考試時擬使用中文或葡文作答。

7.6 上指專用格式的《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該局購買。

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

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente concurso;

c) Cópia da carta de condução de automóveis pesados válido;

d) Documento comprovativo de três anos de experiência 
profissional de condução de automóveis pesados, emitido pela 
entidade empregadora onde foi obtida podendo, em casos ex-
cepcionais devidamente fundamentados, o júri do concurso ou 
o serviço público, consoante o caso, aceitar outro documento 
comprovativo idóneo;

e) «Nota Curricular para Concurso», aprovada pelo Despa-
cho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devidamente preen-
chida e assinada pelo candidato, devendo a mesma ser acompa-
nhada de cópia dos documentos comprovativos em relação às 
informações preenchidas.

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

Documentos referidos nas alíneas a) a e) do ponto 7.1, bem 
como o registo biográfico emitido pelo Serviço a que perten-
cem.

Ficam dispensados da apresentação do registo biográfico e 
dos documentos referidos nas alíneas a) e b) do ponto 7.1 se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, devendo ser declarado tal facto na apresenta-
ção da candidatura.

7.3 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a) a e) do ponto 7.1 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.

7.4 Se o candidato tiver apresentado cópia simples dos do-
cumentos comprovativos referidos nas alíneas a) a e) do ponto 
7.1., deve apresentar os originais ou cópias autenticadas dos 
referidos documentos dentro do prazo para apresentação dos 
documentos a que se refere a alínea 2) do n.º 4 do artigo 37.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2017.

7.5 Na «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Profissionais ou Funcionais», o candidato deve 
indicar a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas 
provas.

7.6 Os formulários próprios acima referidos, «Ficha de 
Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Pro-
fissionais ou Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», 
podem ser descarregados na página electrónica da Imprensa 
Oficial ou adquiridos, mediante pagamento, na mesma.
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7.7 作虛假聲明或提交虛假文件，會被除名或不獲任用，還

導致按情況向主管實體舉報以提起紀律及刑事程序。

8. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（駕駛技術實踐考試），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。

缺席或放棄上述第a）項或第b）項甄選方法者即被除名。

9. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任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；

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。

10. 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。

11. 最後成績

最後成績是在專業或職務能力評估程序的各項甄選方法中

得分的加權算術平均數，計算方法如下：

知識考試（駕駛技術實踐考試）——50%；

甄選面試——30%；

履歷分析——20%。

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。

7.7 A falsa declaração ou a apresentação de documento falso 
implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não provimen-
to, a participação à entidade competente para processo disci-
plinar e penal, conforme os casos.

8.  Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção: Prova de conhecimentos (prova 
prática de condução), com carácter eliminatório;

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

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

Os candidatos que faltem ou desistam dos métodos de selecção 
referidos nas alíneas a) ou b) são automaticamente excluídos.

9.  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 experiência profissionais, os trabalhos realiza-
dos e a formação profissional complementar.

10.  Sistema de classificação

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

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

11.  Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados no concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, da 
seguinte forma:

Prova de conhecimentos (prova prática de condução) — 50%;

Entrevista de selecção — 30%;

Análise curricular — 20%.

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», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.
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13. 公佈名單

臨時名單及確定名單張貼於澳門水坑尾街162號行政公職局

接待處並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/，上述

名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公

報》公佈。

關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公

佈於《澳門特別行政區公報》，張貼於澳門水坑尾街162號行政

公職局接待處並上載於行政公職局網頁http://w w w.safp.gov.

mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門水坑尾街162號行政公職局

接待處並上載於行政公職局網頁http://www.safp.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/。

14. 考試範圍

14.1 涉及職務內容的基本知識；

14.2 對公共部門的名稱和地點的基本認識；

14.3 駕駛車輛知識。

15. 適用法例

本開考受經第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》的規定規範。

16. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有資料將按照第

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：顧問高級技術員 馮錦明

正選委員：顧問翻譯員 林永明

13.  Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas no balcão de aten-
dimento dos SAFP, sito no Edifício Administração Pública, Rua 
do Campo, n.º 162, r/c — Macau, bem como disponibilizadas 
na página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, 
sendo os anúncios com indicação dos locais de afixação e con-
sulta publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O aviso com indicação do local, data e hora da aplicação dos 
métodos de selecção será publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau e afixado no balcão de aten-
dimento dos SAFP, sito no Edifício Administração Pública, Rua 
do Campo, n.º 162, r/c — Macau, bem como disponibilizado na 
página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no balcão de 
atendimento dos SAFP, sito no Edifício Administração Públi-
ca, Rua do Campo, n.º 162, r/c — Macau, bem como disponibili-
zadas na página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.
mo/, sendo os anúncios com indicação dos locais de afixação e 
consulta publicados no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

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

14.  Programa das provas

14.1 Conhecimentos elementares relativos ao conteúdo fun-
cional;

14.2 Conhecimentos básicos sobre as designações e localiza-
ção dos serviços públicos;

14.3 Conhecimento de condução.

15.  Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes 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, da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, e 
da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos».

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: Fung Kam Meng, técnico superior assessor.

Vogais efectivos: Lam Veng Meng, intérprete-tradutor as-
sessor; e
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  首席特級行政技術助理員 蘇佩珊

候補委員：首席特級技術輔導員 韋約翰

  首席特級技術員 陳樹佳

二零一九年七月二十六日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $13,465.00）

印 務 局

通 告

行政管理委員會決議授予職權

印務局行政管理委員會在二零一九年七月三十日的會議上作

出決議如下：

一、根據二月二十四日第6/97/M號法令第七條第二款及第十

條第一款的規定，行政管理委員會將如下職權授予行政管理委

員會主席陳日鴻或其法定代任人：

（一）涉及確定及必要開支； 

（二）涉及購買原料和附料、設施及設備的開支，尤其是使

印刷及影印設備處理良好狀況的維修及保養開支簽署；

（三）涉及其他日常開支，上限為澳門幣伍萬圓。

二、二月二十四日第6/97/M號法令第十條第二款的規定，行

政管理委員會主席或其法定代任人通過行使第一點（二）項及

（三）項獲授予的權力而作出的行為，須於作出有關行為後的首

次行政管理委員會會議上追認。

三、本職權自二零一九年六月三十日起產生效力並追認所作

出的一切行為。

二零一九年七月三十日於印務局

行政管理委員會：

主席：陳日鴻

委員：Eusébio Mendes

 林雪梅（財政局代表）

Sou Pui Sang, assistente técnica administrativa especialista 
principal.

Vogais suplentes: João Mario Esperança Ventura, adjunto-
-técnico especialista principal; e

 Chan Su Kai, técnico especialista principal.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 26 de Julho de 2019.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 13 465,00)

IMPRENSA OFICIAL

Aviso

Deliberação da delegação de competências do Conselho 

Administrativo

O Conselho Administrativo da Imprensa Oficial deliberou, 
na sessão de 30 de Julho de 2019, o seguinte:

1. Nos termos dos n.os 2 do artigo 7.º e 1 do artigo 10.º, ambos 
do Decreto-Lei n.º 6/97/M, de 24 de Fevereiro, o Conselho Ad-
ministrativo delega no seu presidente, Chan Iat Hong, ou no 
substituto legal, as seguintes competências:

1) A realização de despesas certas e indispensáveis;

2) A realização de despesas com a aquisição de matérias-
-primas e subsidiárias, de despesas com as instalações e equi-
pamentos, bem como de despesas com a reparação e a manu-
tenção dos equipamentos de impressão e de fotocopiadoras; 

3) A realização de outras despesas gerais de funcionamento, 
de valor inferior ou igual a $ 50 000,00 patacas.

2. Nos termos do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 6/97/M, 
de 24 de Fevereiro, os actos praticados ao abrigo da delegação 
a que se referem as alíneas 2) e 3) do ponto 1, são ratificados na 
reunião do Conselho Administrativo que se seguir à sua prática.

3. Por esta deliberação, que produz efeitos desde 30 de Junho 
de 2019, ratificam-se todos os actos praticados, neste âmbito, 
até àquela data.   

Imprensa Oficial, aos 30 de Julho de 2019.

O Conselho Administrativo:

Presidente: Chan Iat Hong.

Vogais: Eusébio Mendes; e

Lam Sut Mui (representante dos Serviços de Finanças).   
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市 政 署

名 單

根據四月十九日第83/2004號行政長官批示關於訂定市政署

向私人實體給予資助時須遵守的規定及程序，市政署現公佈二

零一九年度第二季度的資助名單。

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Lista

Em cumprimento do Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 83/2004, de 19 de Abril, referente as regras e procedimentos 
a observar pelo Instituto para os Assuntos Municipais, quanto 
à concessão de apoios a entidades privadas, vem o Instituto 
para os Assuntos Municipais publicar a lista dos apoios conce-
didos no 2.º trimestre do ano de 2019:

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

離島婦女互助會

Associação de Mútuo Auxílio das Mulheres 

das Ilhas 

16/4/2019 $ 6,000.00 慶祝“三八”國際婦女節。

Celebração do Dia da Mulher (8 de Março).

10/6/2019 $ 8,000.00 親親媽咪溫馨同樂日。

Festa de confraternização no Dia da Mãe.

澳門保護遺棄動物協會

Associação de Protecção aos A nimais 

Abandonados de Macau 

10/6/2019 $ 15,000.00 動物醫療費用。

Despesas de funcionamento.

澳門碧霞文化藝術協會

Associacao de Cultura e Arte Pek Ha de 

Macau

8/4/2019 $ 5,000.00 碧玉紅霞星光閃閃賀元宵金曲夜。

Concerto em celebração do 15.º Dia do Ano 

Novo Chinês.

澳門草堆六街區坊眾互助慈善會

Associação de Beneficiência de Assistência 

Mútua dos Moradores das 6 Ruas «Chou 

Toi» de Macau 

28/6/2019 $ 2,000.00 公民教育知多少。

Palestra sobre conhecimentos de educação cívica.

澳門福隆區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio do Bairro, 

Abrangendo a rua da Felicidade e Vias Cir-

cundantes 

10/5/2019 $ 10,000.00 福隆賀土地誕聯歡餐會。

Dia de jantar e confraternização em celebra-

ção do aniversário do Deus da Terra.

12/6/2019 $ 6,224.30 萬家歡樂在福隆新春醒獅敬老聯歡會。

Dia de confraternização entre os moradores 

idosos da Rua da Felicidade com Dança do 

Leão em celebração do Ano Novo Lunar.

28/6/2019 $ 3,300.00 耆趣古今縱橫遊。

Passeio para idosos por zonas antigas e modernas.

澳門婦女聯合總會

Associação Geral das Mulheres de Macau

8/4/2019 $ 18,000.00 婦聯慶祝“三八”國際婦女節酒會。

Banquete comemorativo do Dia das Mulheres.

澳門工會聯合總會

Federação das Associações dos Operários 

de Macau 

15/4/2019 $ 555,763.50 澳門工會聯合總會工人球場2019年運作費用（二

月份）。

Despesas de funcionamento do Campo dos 

Operários no ano 2019 (mês 2).

8/5/2019 $ 771,605.10 澳門工會聯合總會工人球場2019年運作費用（三

月份）。

Despesas de funcionamento do Campo dos 

Operários no ano 2019 (mês 3).
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澳門工會聯合總會

Federação das Associações dos Operários 

de Macau

28/6/2019 $ 712,042.50 澳門工會聯合總會工人球場2019年運作費用（四

月份）。

Despesas de funcionamento do Campo dos 

Operários no ano 2019 (mês 4).

澳門工會聯合總會氹仔綜合服務中心 8/4/2019 $ 4,991.60 新春同聚歡樂時光。

Festa de confraternização do Ano Novo Chinês.

澳門工會聯合總會台山社區中心

Centro Comunitário Tamagnini Barbosa da 

Ass. Geral dos Operários de Macau

8/4/2019 $ 6,000.00 “金豬賀歲”之新春行大運。

Passeio comemorativo do Ano Novo Lunar.

澳門果欄六街區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio de Morado-

res de Seis Vias Públicas, Abrangendo a rua 

dos Faitiões de Macau

8/4/2019 $ 3,000.00 與眾同樂賀新春。

Festa de confraternização do Ano Novo Lunar.

16/4/2019 $ 5,000.00 “歡歌喜迎婦女節”文藝晚會。

Espectáculo de felicitação do Dia das Mulheres.

28/6/2019 $ 4,000.00 綠色之旅樂悠悠。

Passeio na natureza.

28/6/2019 $ 3,000.00 “溫馨五月”母親節系列活動之母親節工作坊。

Maio animado — Série de actividades do Dia 

da Mãe — Workshop sobre o Dia da Mãe.

澳門海傍、海邊街區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res da Marginal

8/4/2019 $ 4,400.00 同歡樂家庭五子棋比賽活動。

Campeonato de gomoku (jogo de tabuleiro) 

entre membros de uma família.

8/5/2019 $ 14,000.00 康公情懷賀元宵嘉年華系列活動。

Actividades no Pagode do Bazar em celebra-

ção do 15.º Dia do Ano Novo Lunar.

澳門濠利曲藝會 22/5/2019 $ 5,000.00 濠利會知音。

Concerto de ópera cantonense.

澳門虹霞樂苑

Macau Hong Ha Lok Un

10/5/2019 $ 5,000.00 星光燦爛馮綺華演唱會。

Fong I Wa em concerto.

澳門紅星懷舊金曲協會 24/4/2019 $ 4,000.00 紅星繽紛敬老歌舞晚會。

Sarau de canções e danças para idosos. 

澳門快樂廣場歌舞協會 29/5/2019 $ 5,000.00 澳門快樂廣場歌舞協會四週年會慶。

Actividade em celebração do 4.º aniversário da 

Associação.

澳門街坊會聯合總會黑沙環社區服務中心

Centro de Servico Comunitário da Areia 

Preta da União Geral Associacões dos Mo-

radores de Macau

30/4/2019 $ 3,000.00 “傳遞祝福‧賀新春”書派揮春。

Caligrafia alusiva ao Ano Novo Lunar.

澳門街坊會聯合總會綠楊長者日間護理中心 16/4/2019 $ 1,500.00 做個好公民之“耆”人找異事。

Actividades relativas a «Ser um bom cidadão» 

— Jogo para idosos com perguntas e respostas 

sobre conhecimentos cívicos.
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澳門街坊會聯合總會綠楊長者日間護理中心 10/5/2019 $ 2,000.00 金“豬”賀歲慶元宵。

Celebração do 15.º Dia do Ano Novo Chinês 

com porco dourado.

澳門街坊會聯合總會

União Geral das Associações dos Morado-

res de Macau

22/5/2019 $ 232,340.10 澳門街坊會聯合總會公民教育中心經常性財政支

出費用（一至三月份）。

Despesas financeiras correntes (meses 1-3).

22/5/2019 $ 15,358.70 澳門街坊會聯合總會公民教育中心特定項目支出

費用（一至三月份）。

Despesas de projectos específicos (meses 1-3).

22/5/2019 $ 187,500.00 澳門街坊會聯合總會大廈管理資源中心經常性

財政支出費用（一至三月份）。

Despesas financeiras correntes (meses 1-3).

22/5/2019 $ 30,275.80 澳門街坊會聯合總會大廈管理資源中心活動及

培訓費用（一至三月份）。

Despesas das actividades e formação (meses 1-3).

19/6/2019 $ 537,623.30 澳門街坊會聯合總會關注社區清潔外展隊經常

性開支費用（一至三月份）。

Despesas correntes (meses 1-3).

19/6/2019 $ 12,344.60 澳門街坊會聯合總會關注社區清潔外展隊特定

項目支出費用（一至三月份）。

Despesas de projectos específicos (meses 1-3).

澳門街坊會聯合總會青頤長者綜合服務中心 8/4/2019 $ 3,000.00 “喜迎新歲”社區清潔大行動。

Campanha de limpeza em zona comunitária.

10/5/2019 $ 2,000.00 “歡樂年年賀新春”環保手工藝工作坊。

Workshop de artefactos feitos de materiais 

usados em celebração do Ano Novo Chinês.

16/5/2019 $ 2,000.00 “識飲惜食”食物安全推廣日。

Dia de divulgação de informações sobre segu-

rança alimentar «Conhecimentos e poupança 

de alimentos».

澳門街坊會聯合總會頤駿中心 8/4/2019 $ 3,000.00 頤駿師生新春喜慶聯歡活動2019。

Actividades comemorativas do Ano Novo Lunar 

no Centro de Idosos da UGAMM 2019.

28/6/2019 $ 2,500.00 春色無邊樂遊園。

Visita a jardins para apreciar a Primavera.

澳門街坊總會祐漢社區中心

Centro Comunitário de Iao Hon

29/5/2019 $ 9,000.00 “圓圓滿滿”賀新歲，環保利是封飾物比賽。

Celebração do Ano Novo Lunar.

10/6/2019 $ 3,000.00 復活節親子cupcake工作坊。

Workshop de cupcakes para pais e filhos durante 

a Páscoa.

28/6/2019 $ 2,500.00 親子植樹工作坊。

Plantação de árvores em família.
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澳門街坊總會樂駿中心

Centro Lok Chon da Uniào Geral das Asso-

ciações dos Moradores de Macau

10/5/2019 $ 5,000.00 喜氣洋洋慶新春聯歡會。

Festa de confraternização e de celebração do 

Ano Novo Lunar.

澳門筷子基坊眾互助會

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútua dos Moradores do Bairro Fai Chi 

Kei de Macau.

22/5/2019 $ 30,000.00 坊眾同樂‧恭賀土地爺爺寶誕。

Dia de confraternização e celebração do aniver-

sário do Deus da Terra pelos moradores.

澳門免廢生活協會

Macau Free Cycle Association

16/5/2019 $ 10,000.00 免廢紙張再生工作坊系列。

Workshop sobre utilização de papel reclicado.

澳門青洲坊眾互助會

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútua dos Moradores do Bairro da Ilha 

Verde

10/6/2019 $ 6,000.00 暖暖陽光郊遊遠足樂。

Passeio e caminhada com alegria.

澳門群星耀舞藝術音樂協會 16/5/2019 $ 5,000.00 星耀群舞樂韻濠江懷舊金曲晚會。

Sarau de danças e canções populares.

澳門弱智人士家長協進會

Ass. dos Familiares Encarregados dos Defi-

cientes Mentais de Macau

8/4/2019 $ 10,000.00 2019年親子同樂日之“回歸廿載情‧藝聚耀濠

江”暨家協會二十八週年紀念系列活動啟動禮。

Festa em família 2019 — espectáculo artístico 

em celebração do 20.º aniversário do estabe-

lecimento da RAEM e cerimónia de abertura 

com actividades comemorativas do 28.º aniver-

sário da Associação dos Familiares Encarrega-

dos dos Deficientes Mentais de Macau.

澳門三巴門坊眾互助會

Ass. de Mútuo Auxílio dos Moradores do 

Sam Pa Mun de Macau

28/6/2019 $ 5,000.00 慶祝母親節之幸福家庭。

Atribuição de prémios aos vencedores do con-

curso de mensagens sentimentais sobre o tema 

«Mensagem para a mãe».

澳門社會服務中心

Centro de Serviços Sociais de Macau

8/4/2019 $ 8,000.00 2019新春送暖大行動。

Acção de caridade do Ano Novo Lunar 2019.

16/5/2019 $ 6,000.00 歌舞妙韻賀元宵。

Espectáculo de danças comemorativas do 15.º 

Dia do Ano Novo Lunar.

10/6/2019 $ 5,000.00 司儀實戰培訓（初階班）。

Curso de formação de mestres de cerimónia 

(básico).

澳門聲藝社

Art of Vocal Association of Macao

28/6/2019 $ 5,000.00 聲匯粵藝綜合演唱會。

Espectáculo de ópera cantonense.

澳門市販互助會

Associação de Auxílio Mútuo de Vendi-

lhões de Macau

28/6/2019 $ 18,000.00 2019年全澳小販區清潔衛生宣傳月。

Mês da divulgação da limpeza e higiene nas 

zonas de vendilhões de Macau 2019.



N.º 32 — 7-8-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 13961

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

澳門唐家灣同鄉聯誼會

Associação dos Conterrâneos de Tong Ka 

Van (Macau)

8/4/2019 $ 5,000.00 輕歌漫舞賀元宵敬老晚會。

Festa de confraternização com danças para 

idosos em celebração do 15.º Dia do Ano Novo 

Chinês.

澳門提柯區坊眾互助會

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútua dos Moradores do Bairro «O T’Âi»

30/4/2019 $ 10,000.00 萬家歡樂賀元宵2019。

Celebração do 15.º Dia do Ano Novo Lunar de 

2019.

澳門心連心藝術音樂協會 28/6/2019 $ 5,000.00 情心深樂韻醉今宵懷舊金曲晚會。

Concerto de canções famosas.

澳門新填海居民聯誼會

Associação Fraternal dos Habitantes dos 

Novos Aterros de Macau

30/4/2019 $ 3,000.00 “鐵劃銀鈎”賀豬年長者揮春書法比賽。

Concurso de caligrafia para idosos em celebra-

ção do Ano Novo Lunar.

澳門星輝歌舞文化協會

Associação Cultural de Canção e Dança 

Seng Fai de Macau

10/6/2019 $ 3,700.00 萬千星輝濠江情金曲夜。

Concurso de caligrafia para idosos em celebra-

ção do Ano Novo Lunar.

澳門音樂曲藝團

Associação de Opera Chinesa de Macau

30/4/2019 $ 5,000.00 粵珠澳粵樂濠情音樂會。

Concerto de ópera cantonense de Guangdong, 

Zhuhai e Macau em celebração do Ano Novo 

Lunar.

澳門粵曲研究會 10/6/2019 $ 5,000.00 第五屆澳門杯“國際”粵曲大賽“復賽”。

5.º Concurso de Ópera Cantonense da Taça de 

Macau — 2.ª fase.

澳門樂善軒藝苑曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Lok Sin Hin 

Ngai Un de Macau

28/6/2019 $ 5,000.00 樂善曲藝賀昇平。

Espectáculo de ópera cantonense.

澳門樂悠藝苑曲藝會 8/5/2019 $ 5,000.00 歌舞昇平迎春暖懷舊金曲粵曲演唱晚會。

Espectáculo de boas-vindas à Primavera.

板樟堂營地街區坊眾互助會

Ass. de Mútuo Auxílio dos Moradores das 

Ruas de S. Domingos, dos Mercadores e 

Vias Circundantes

30/4/2019 $ 18,000.00 恭祝土地寶誕。

Celebração do aniversário do Deus da Terra.

30/4/2019 $ 8,000.00 慶新春祝壽同樂日。

Celebração do aniversário dos moradores e 

Ano Novo Lunar.

28/6/2019 $ 3,500.00 食品衛生安全講座。

Seminário sobre segurança alimentar.

鮑思高青年村機構

Centro de Formação Juvenil Dom Bosco

8/4/2019 $ 2,389.30 諸事如意興新春。

Celebração do Ano Novo Chinês.

16/5/2019 $ 798.60 復活聯歡大派對。

Festa de confraternização, em celebração da 

Páscoa.
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氹仔坊眾聯誼會

Associação de Moradores da Taipa

8/4/2019 $ 10,000.00 新春遊藝晚會。

Bazar em celebração do Ano Novo Lunar.

10/6/2019 $ 120,000.00 氹仔坊眾恭祝北帝寶誕。

Despesas de gestão do Templo Pak Tai.

繁星歌藝會

Associação Artística de Canções das Estrelas

8/4/2019 $ 5,000.00 新春金曲情懷繫知音。

Concerto de canções populares.

好聲音曲藝會 8/5/2019 $ 5,000.00 好歌齊唱賀豬年。

Concerto de ópera cantonense em celebração 

do Ano do Porco.

街總氹仔社區中心

Centro Comunitário da Taipa da União Geral 

das Ass. dos Moradores de Macau

8/4/2019 $ 3,979.60 迎春接福。

Celebração do Ano Novo Lunar.

30/4/2019 $ 3,478.30 美化社區由我創。

Vamos embelezar o nosso bairro.

8/5/2019 $ 2,547.60 生活添創意——春節篇。

Criatividade no dia a dia — Ano Novo Chinês.

22/5/2019 $ 4,961.00 公民教育小劇場。

Espectáculo acerca da formação cívica.

10/6/2019 $ 3,704.90 探索大自然。

Descobrir a natureza.

街總頤康中心

Centro de Lazer e Recreação dos Anciãos 

da União Geral das Ass. dos M. de Macau

8/5/2019 $ 2,500.00 歌舞慶新春。

Danças em celebração do Ano Novo Lunar.

8/5/2019 $ 3,000.00 “種”出好心情園藝治療工作坊。

Workshop de terapia com base na horticultura.

進昇音樂舞蹈協會

Chon Seng Music and Dance Association

8/4/2019 $ 5,000.00 進昇迎夏日懷舊金曲粵曲演唱晚會。

Concerto de ópera cantonense e de canções 

populares.

美美康體會 22/5/2019 $ 5,000.00 美美粵韻歌舞耀濠江。

Espectáculo de ópera cantonense.

路環居民聯誼會

Associação de Moradores de Coloane

8/4/2019 $ 13,000.00 春節敬老日。

Dia de confraternização para idosos em cele-

bração do Ano Novo Lunar.

8/5/2019 $ 5,000.00 親子同樂日。

Dia de confraternização com familiares.

民眾建澳聯盟

Aliança de Povo de Instituição de Macau

30/4/2019 $ 6,800.00 大廈工作新春團拜聯歡會。

Festa de confraternização alusiva ao Ano 

Novo Lunar.
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沙梨頭坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res do Patane

8/5/2019 $ 20,000.00 萬家歡樂賀土地寶誕。

Aniversário do Deus da Terra.

十人風騷歌舞文化協會 22/5/2019 $ 5,000.00 悠揚樂韻歌舞夜。

Noite de música e dança.

台山坊眾互助會

Associação de Assistência Mútua dos Mora-

dores do Bairro Artur Tamagnini Barbosa

16/4/2019 $ 12,000.00 2019龍獅賀歲耀台山嘉年華。

Dança do Leão e do Dragão no Bairro Tamag-

nini Barbosa em celebração do Ano Novo Lunar 

2019.

30/4/2019 $ 10,000.00 2019萬家溫暖敬老聯歡茶會。

Acção de caridade no bairro Tamagnini Bar-

bosa 2019.

30/4/2019 $ 12,000.00 2019恭祝台山福德祠土地爺爺寶誕。

Celebração do aniversário do Deus da Terra 

Fok Tak no bairro Tamagnini Barbosa 2019.

新聲樂歌藝協會 29/5/2019 $ 5,000.00 新聲歡樂樂悠悠金曲演唱會。

Espectáculo musical.

下環區坊眾互助會

Ass. de Mútuo Auxílio do Bairro, Abran-

gendo a rua da Praia do Manduco

8/5/2019 $ 16,000.00 下環坊眾醒獅賀新歲。

Dança do Leão em celebração do Ano Novo 

Lunar pelos moradores do bairro Há Wan.

31/5/2019 $ 8,000.00 元宵歡樂在下環。

Celebração do 15.º Dia do Ano Novo Lunar no 

bairro Há Wan.

新口岸社區中心 8/4/2019 $ 4,000.00 賀年飾品動動樂。

Artefacto decorativos alusivos ao Ano Novo 

Chinês.

29/5/2019 $ 4,000.00 運動EASY BIC。

Prática de exercício físico.

新橋區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res do Bairro de San Kio

8/4/2019 $ 12,000.00 新橋坊眾醒獅賀新歲及敬老茶會。

Dança do Leão em celebração do Ano Novo 

Lunar e festa de confraternização para idosos.

22/5/2019 $ 50,000.00 新橋花園管理費用（一至三月份）。

Despesas de manutenção e gestão do Jardim 

San Kio (meses 1-3).

二零一九年七月二十五日於市政署

市政管理委員會主席 戴祖義

（是項刊登費用為 $17,360.00）

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 25 de Julho de 
2019.

O Presidente do Conselho de Administração para os Assun-
tos Municipais, José Tavares.

(Custo desta publicação $ 17 360,00)
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Anúncios

Concurso Público n.º 022/DGF/2019

Arrendamento do estabelecimento de aluguer de bicicletas da 

Ciclovia «Flor de Lótus» de Coloane

 
Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Ad-

ministração para os Assuntos Municipais do IAM, de 2 de 
Agosto de 2019, se acha aberto o concurso público para o ar-
rendamento do estabelecimento de aluguer de bicicletas sito na 
Ciclovia «Flor de Lótus» de Coloane, sob gestão do IAM.

O programa do concurso e o caderno de encargos podem 
ser obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de 
expediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto 
para os Assuntos Municipais (IAM), sito na Avenida de Al-
meida 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 
documentos acima referidos, sendo também da sua responsabi-
lidade 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 17,00 horas 
do dia 28 de Agosto de 2019. Os concorrentes ou seus repre-
sentantes devem entregar as propostas e os documentos no Nú-
cleo de Expediente e Arquivo do IAM e prestar uma caução 
provisória no valor de quatro mil patacas (MOP 4 000,00). A 
caução provisória pode ser efectuada na Tesouraria da Divisão 
de Assuntos Financeiros do IAM, sita na Avenida de Almeida 
Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, por depósito em numerário, che-
que ou garantia bancária, em nome do Instituto para os Assun-
tos Municipais. O preço-base do presente arrendamento fixa-
-se na renda mensal de duas mil patacas (MOP 2 000,00).

O acto público do concurso realizar-se-á na Divisão de For-
mação e Documentação do IAM, sita na Avenida da Praia 
Grande, n.º 804, Edf. China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas 
do dia 29 de Agosto de 2019. O IAM realizará uma sessão de 
esclarecimento que terá lugar às 10,00 horas do dia 21 de Agos-
to de 2019, na Divisão de Formação e Documentação do IAM 
e uma visita do local no mesmo dia.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 2 de Agosto de 
2019.

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

(Custo desta publicação $ 2 005,00)

Concurso Público n.º 008/DZVJ/2019

«Prestação de serviços de arborização e manutenção da

zona sul de Macau»

Faz-se público que, por autorização da Secretária para a 
Administração e Justiça, dada no dia 19 de Julho de 2019, se 
acha aberto o concurso público para a prestação de serviços de 
arborização e manutenção da zona sul de Macau.

公 告

 第022/DGF/2019號

「路環蓮花單車徑單車出租場所」

租賃之公開招標

按二零一九年八月二日市政管理委員會之決議，現就本署轄

下位於路環蓮花單車徑單車出租場所租賃進行公開招標。

有意競投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八月二十八日下午五時正。

競投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，並須繳交臨時保證金澳門幣肆仟圓整（$4,000.00）。臨時保

證金可以現金或抬頭為“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。是次租賃之每月租金底價為澳門幣貳仟圓整（$2,000.00）。 

開標日期為二零一九年八月二十九日上午十時正，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。本署將於

二零一九年八月二十一日上午十時，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解釋會，並於同日安排實地

視察。

二零一九年八月二日於市政署

市政管理委員會委員 麥儉明

（是項刊登費用為 $2,005.00）

第008/DZVJ/2019號公開招標

“澳門南區一帶提供綠化保養以及維護”

按照二零一九年七月十九日行政法務司司長之批准，現就

“澳門南區一帶提供綠化保養以及維護”進行公開招標。
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有意競投者可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號地下市政署文書及檔案中心索閱有關招標方案

及承投責任書。

截止遞交標書日期為二零一九年八月二十一日中午十二時

正。參與競投之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔

案中心，並須按投標項目繳交相應的臨時保證金（金額請見下

表），臨時保證金可以現金、支票或抬頭為“市政署”之銀行擔

保方式，在新馬路163號地下市政署財務處出納繳交。

服務區域 繳交之臨時保證金額

亞馬喇前地、區華利前地至何

鴻燊博士大馬路一帶

$85,000.00

立法會前地、媽閣廟前地及西

灣湖景大馬路一帶

$85,000.00

孫逸仙大馬路、文化中心及科

學館一帶

$85,000.00

開標日期為二零一九年八月二十二日上午十時正，在本署培

訓中心（南灣大馬路中華廣場6樓）進行。此外，本署安排於二零

一九年八月十二日上午十時正，在本署培訓中心，就是次公開競

投舉辦解釋會。

有關公開招標文件可登入本署網頁（http://w w w.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。

二零一九年七月二十六日於市政署

市政管理委員會委員 關施敏

（是項刊登費用為 $2,480.00）

第12/DGF/2019號公開招標

“為市政署轄下政府綜合服務大樓、三盞燈綜合大樓、市政署大

樓、辦公室及其他設施提供清潔服務”

按二零一九年七月十八日行政法務司司長之批准，現就“為

市政署轄下政府綜合服務大樓、三盞燈綜合大樓、市政署大樓、

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser 
obtidos durante os dias úteis no Núcleo de Expediente e Ar-
quivo do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), sito na 
Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, em Macau, durante o 
horário normal de expediente.

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 
do dia 21 de Agosto de 2019. Os concorrentes devem entregar 
as propostas e restantes documentos necessários no Núcleo 
de Expediente e Arquivo do IAM e, de acordo com o objecto 
do concurso, entregar uma caução provisória (vide os respec-
tivos valores na seguinte tabela). A caução provisória deve ser 
entregue na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros 
do IAM, sita na Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, por 
depósito em numerário, cheque ou garantia bancária, em nome 
de «Instituto para os Assuntos Municipais».

Área de serviço Valor da caução 

Zona da Praça de Ferreira do 
Amaral, Zona da Praça de 
Jorge Álvares até à Avenida 
Doutor Stanley Ho

MOP85 000,00

Zona da Praça da Assembleia 
Legislativa, Zona do Largo 
do Pagode da Barra e Zona 
da Avenida Panorâmica do 
Lago Sai Van

MOP85 000,00

Zona da Avenida Dr. Sun 
Yat- Sen, Z ona do C entro 
Cultural de Macau e Zona do 
Centro de Ciência de Macau

MOP85 000,00

O acto público do concurso realizar-se-á no Centro de For-
mação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício 
China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 22 de Agosto 
de 2019. O IAM realizará uma sessão de esclarecimento às 
10,00 horas do dia 12 de Agosto de 2019, no Centro de Forma-
ção do IAM.

Os documentos dos respeitantes ao concurso público podem 
ser descarregados gratuitamente da página electrónica deste 
Instituto (http://www.iam.gov.mo). Os concorrentes que efec-
tuem o descarregamento dos documentos acima referidos assu-
mem também a responsabilidade pela consulta das actualiza-
ções e alterações das informações na nossa página electrónica 
durante o período de entrega das propostas.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 26 de Julho de 
2019.

A Administradora do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Isabel Jorge.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

Concurso Público n.º 12/DGF/2019

«Prestação de serviços de limpeza nos Centro de Serviços da 

RAEM, Complexo da Rotunda de Carlos da Maia, Edifício do 

IAM, Gabinetes e outras instalações do IAM»

Faz-se público que, por deliberação da Secretária para a Ad-
ministração e Justiça, de 18 de Julho de 2019, se acha aberto o 
concurso público para a «Prestação de serviços de limpeza nos 
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辦公室及其他設施提供清潔服務”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九月二日中午十二時正。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 壹 萬 陸 仟 捌 佰 捌 拾 元 正

（$116,880.00）；

組別B——澳門幣伍萬伍仟肆佰肆拾元正（$55,440.00）；

組別C——澳門幣伍萬陸仟零貳拾元正（$56,020.00）；

組別D——澳門幣貳萬貳仟捌佰元正（$22,800.00）；

組別E——澳門幣肆萬壹仟肆佰陸拾元正（$41,460.00）；

組別F——澳門幣伍萬叁仟伍佰陸拾元正（$53,560.00）；

組別G——澳門幣貳萬陸仟陸佰陸拾元正（$26,660.00）；

組別H——澳門幣叁萬柒仟柒佰肆拾元正（$37,740.00）。

開標日期為二零一九年九月三日上午十時正，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。

 二零一九年七月三十日於市政署

市政管理委員會委員 麥儉明              

（是項刊登費用為 $2,956.00）

Centro de Serviços da RAEM, Complexo da Rotunda de Car-
los da Maia, Edifício do IAM, Gabinetes e outras instalações 
do 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 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 pro-
postas.

 O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 
do dia 2 de Setembro de 2019. Os concorrentes ou seus repre-
sentantes 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 
Financeiros do IAM, sita na Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 163, 
r/c, Macau, por depósito em dinheiro, cheque ou garantia ban-
cária, em nome do «Instituto para os Assuntos Municipais». O 
valor da caução provisória é o seguinte:

Grupo A — $ 116 880,00 (cento e dezasseis mil, oitocentas e 
oitenta patacas);

Grupo B — $ 55 440,00 (cinquenta e cinco mil, quatrocentas 
e quarenta patacas);

Grupo C — $ 56 020,00 (cinquenta e seis mil e vinte patacas);

Grupo D — $ 22 800,00 (vinte e duas mil e oitocentas pata-
cas);

Grupo E — $ 41 460,00 (quarenta e uma mil, quatrocentas e 
sessenta patacas);

Grupo F — $ 53 560,00 (cinquenta e três mil, quinhentas e 
sessenta patacas);

Grupo G — $ 26 660,00 (vinte e seis mil, seiscentas e sessen-
ta patacas);

Grupo H — $ 37 740,00 (trinta e sete mil, setecentas e qua-
renta 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 3 de Setembro de 2019.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 30 de Julho de 
2019.

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

(Custo desta publicação $ 2 956,00)
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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》第二十七條第二款規定，將退休基金會

專業或職務能力評估開考的投考人確定名單張貼於澳門南灣湖

景大馬路796-818號財神商業中心（F BC）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

選及晉級培訓》第二十七條第二款規定，將退休基金會專業或職

務能力評估開考的投考人確定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/）。

   二零一九年八月二日於退休基金會

行政管理委員會主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $2,209.00）

三十日告示

茲公佈，海關退休關務督察梁基明之遺孀岑潔明現向本退

休基金會申請遺屬撫卹金；如有人士認為具權利領取該項撫卹

FUNDO DE PENSÕES

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 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 
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 definitiva 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 valida-
de 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 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 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 
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 definitiva 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 Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 18, II Série, de 2 de Maio de 
2019.

Fundo de Pensões, aos 2 de Agosto de 2019.

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

(Custo desta publicação $ 2 209,00)

Éditos de 30 dias

Faz-se público que Sam Kit Meng, viúva de Leong Domingos, 
que foi inspector alfandegário, aposentado, dos Serviços de 
Alfândega, tendo requerido a pensão de sobrevivência deixada 
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金，應自本告示刊登於《澳門特別行政區公報》之日起計三十日

內，向本會申請應有之權益。如於上述期間內未接獲任何異議，

則現申請人之要求將被接納。

二零一九年七月二十六日於退休基金會

行政管理委員會主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $872.00）

茲公佈，衛生局退休衛生助理員陳榮斌之遺孀李秀雁現向

本退休基金會申請遺屬撫卹金；如有人士認為具權利領取該

項撫卹金，應自本告示刊登於《澳門特別行政區公報》之日起計

三十日內，向本會申請應有之權益。如於上述期間內未接獲任何

異議，則現申請人之要求將被接納。

二零一九年七月二十六日於退休基金會

行政管理委員會主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $872.00）

財 政 局

公 告

公開拍賣

本局將以公開拍賣形式出售根據法例撥歸澳門特別行政

區或屬公共實體報廢的車輛、車輛廢鐵、廢棄物品及物品（酒

類）。有關查看售賣物品、繳付保證金及公開拍賣當日的地點、

日期及時間如下：

查看物品

1. 車輛、車輛廢鐵及廢棄物品

在財政局工作人員陪同下可於下表所載的日期、時間及地點

查看相關出售的車輛、車輛廢鐵及廢棄物品：

pelo mesmo, devem todos os que se julgam com direito à per-
cepção da mesma pensão, requerer a este Fundo de Pensões, 
no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do pre-
sente édito no Boletim Oficial da RAEM, a fim de deduzirem 
os seus direitos, pois que, não havendo impugnação será resol-
vida a pretensão da requerente, findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 26 de Julho de 2019.

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

(Custo desta publicação $ 872,00)

Faz-se público que Lei Sao Ngan, viúva de Chan Veng Pan, 
que foi auxiliar dos Serviços de Saúde, aposentado, dos Servi-
ços de Saúde, tendo requerido a pensão de sobrevivência dei-
xada pelo mesmo, devem todos os que se julgam com direito 
à percepção da mesma pensão, requerer a este Fundo de Pen-
sões, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do 
presente édito no Boletim Oficial da RAEM, a fim de deduzi-
rem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação será 
resolvida a pretensão da requerente, findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 26 de Julho de 2019. 

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

(Custo desta publicação $ 872,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Anúncio

Venda em hasta pública

Faz-se público que se vai realizar uma venda em hasta pú-
blica de veículo, de sucata resultante de veículos, de sucata 
de bens e de bens (vinho), que reverteram a favor da Região 
Administrativa Especial de Macau, nos termos da lei ou que 
foram abatidos à carga pelos serviços públicos. Os locais, dias 
e horas marcadas para visualização dos bens agora colocados 
à venda, para efeitos de prestação da caução e da hasta pública 
propriamente dita, são os seguintes:

Visualização dos bens

1. Veículo, sucata resultante de veículos e sucata de bens

Na tabela abaixo indicada encontram-se discriminados os 
lotes de veículo, de sucata resultante de veículos e de sucata de 
bens colocados à venda, bem como, a respectiva data, hora e 
local para visualização dos mesmos na presença de trabalhado-
res da Direcção dos Serviços de Finanças:
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物品批號
存放

地區

查看

日期
時間（1） 地點（2）

V01

VS01（部份）、

VS02至VS04、

MS01（部份）、

MS02至MS04、

IS01（部份）、

L 0 1（部份）、

L02、L03（I）

氹仔

  及

路環

2019年

8月13日

上午十時 遺棄車輛臨時停

放場

（路環蓮花路）

VS01（部份）、

MS01（部份）、

IS01（部份）

澳門 2019年

8月13日

下午三時 永富新邨

（澳門西坑街

3-3C）

L01（部份） 澳門 2019年

8月14日

上午十時 昌龍工業大廈

（澳門摩囉園路

11-21號）

註：

（1）上述指定時間起計十五分鐘，即出發查看車輛、車輛廢

鐵及廢棄物品，逾時不候，亦不另作安排。查看物品的人士須自

備交通工具前往各批物品的查看地點。

（2）有興趣的人士須於上述指定地點集合，以便前往存放車

輛、車輛廢鐵及廢棄物品的地區。

拍賣當日不設查看車輛、車輛廢鐵及廢棄物品的環節，僅只

透過電腦圖示展出。

2. 物品（酒類）

於拍賣當日可於現場查看，相關圖片亦同時透過電腦展出。

3. 物品清單可於財政局大樓閣樓查看或於本局網頁瀏覽（網

址：http://www.dsf.gov.mo）。詳盡清單可於財政局大樓8樓803

室查看。

N.º de
lote 

Local de
armaze
namento

Data de
identifi

cação
Horário (1) Local (2)

V01,
VS01
(parte),
VS02 a
VS04,
MS01
(parte),
MS02 a
MS04,
IS01
(parte),
L01
(parte),
L02,
L03 (I)

Taipa e 
Coloane

13/08/2019 10:00 P a r q u e d e e s -
t a c i o n a m e n t o 
provi sório para 
veículos abando-
nados (Estrada 
de Flor de Lotus, 
Coloane)

VS01
(parte),
MS01
(parte),
IS01
(parte)

Macau 13/08/2019 15:00 Edifício Veng Fu 
San Chun
(Rua da Penha, 
n.os 3-3C, Macau)

L01
(parte)

Macau 14/08/2019 10:00 Edifício Indus-
t r i a l  C h e o n g 
Long (Ramal dos
Mouros, n.os 11-21, 
Macau)

Notas:

(1) A visualização de veículo, de sucata resultante de veículos 
e de sucata de bens inicia-se, impreterivelmente, quinze minu-
tos após a hora marcada, não sendo disponibilizada uma outra 
oportunidade para o efeito. Os interessados devem providen-
ciar meio de transporte para se deslocarem ao local de armaze-
namento de cada lote.

(2) Para se dirigirem aos locais de armazenamento de veículo, 
de sucata resultante de veículos e de sucata de bens, devem os 
interessados concentrar-se nos locais acima indicados.

Não há lugar à visualização de veículo, sucata resultante de 
veículos e sucata de bens no dia da realização da hasta pública, 
mas são projectadas fotografias dos mesmos através de compu-
tador.

2. Bens (vinho)

Há lugar à visualização dos bens no local da realização da 
hasta pública, e, simultaneamente, são projectadas fotografias 
dos mesmos através de computador.

3. As listas de bens podem ser consultadas na sobreloja do 
Edifício «Finanças», ou na página electrónica desta Direcção 
de Serviços (website: http://www.dsf.gov.mo). As listas dos 
bens com descrição pormenorizada podem ser consultadas no 
8.º andar do Edifício «Finanças», sala 803.
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繳付保證金

提交日期：由公告日起至二零一九年八月十九日

提交金額：澳門元伍仟圓正

提交方式：——以現金或支票存款，需先親臨澳門南灣大

馬路575，579及585號財政局大樓8樓803室索取

存款憑單，並於指定的銀行機構繳付。

——銀行擔保應遵照售賣條件附件一的格式。

公開拍賣

日期：二零一九年八月二十日（星期二）

時間：上午九時（出席登記）

上午十時（公開拍賣）

時間：澳門南灣大馬路575，579及585號財政局大樓地庫演

講廳

查詢售賣條件

相關售賣條件可到澳門南灣大馬路575，579及585號財政局

大樓8樓803室索閱，或於財政局大樓閣樓查看，或瀏覽本局網頁

（網址：http://www.dsf.gov.mo）

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $5,120.00）

統 計 暨 普 查 局

公 告

茲公佈，統計暨普查局以行政任用合同制度填補高級技術

員職程資訊範疇第一職階二等高級技術員兩個職缺，以及填補

開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年五月十五日第二十

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》第二十七條第二款規定，將統計暨普查局專業或職務

能力評估開考的投考人確定名單張貼於澳門宋玉生廣場411-417

號皇朝廣場十七樓統計暨普查局（查閱時間：週一至週四上午九

Prestação de caução

Período: Desde a data do anúncio até ao dia 19 de 
Agosto de 2019.

Montante: $5 000,00 (cinco mil patacas).

Modo de
prestação da
caução:

— Por depósito em numerário ou cheque, o 
qual será efectuado mediante a respectiva guia 
de depósito e paga em instituição bancária 
nela indicada. A referida guia de depósito será 
obtida na sala 803 do 8.º andar do Edifício «Fi-
nanças», sito em Macau na Avenida da Praia 
Grande, n.os 575, 579 e 585; ou,
— Por garantia bancária, de acordo com o 
modelo constante do anexo I das condições de 
venda.

Realização da hasta pública 

Data: 20 de Agosto de 2019 (terça-feira).

Horário: às 9:00 horas — registo de presenças.
às 10:00 horas — início da hasta pública.

Local: Auditório, na Cave do Edifício «Finanças», sito 
em Macau, na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 
579 e 585.

Consulta das condições de venda 

As condições de venda podem ser:

— obtidas na sala 803 do 8.º andar do Edifício «Finanças», 
sito em Macau, na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585;

— consultadas na sobreloja do Edifício «Finanças», ou na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Finanças 
(website: http://www.dsf.gov.mo).

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 5 120,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Anúncios

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
se encontra afixada na Direcção dos Serviços de Estatística e 
Censos, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, 
Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, Macau, podendo ser consul-
tada no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda 
a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 
horas), e disponibilizada na página electrónica destes Serviços 
(http://www.dsec.gov.mo/) e na página electrónica dos SAFP 
(http://www.safp.gov.mo/), a lista definitiva dos candidatos ao con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimen-
to de dois lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de informática, em regime de 
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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.dsec.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）。

茲公佈，為填補統計暨普查局編制內資訊範疇技術輔導員

職程第一職階二等技術輔導員兩個職缺，以及填補開考有效期

屆滿前出現的職缺，經二零一九年五月十五日第二十期《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》第二十七條第二款規定，將統計暨普查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宋玉生廣場411-417號皇朝

廣場十七樓統計暨普查局（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（http://www.dsec.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://

www.safp.gov.mo/）。

二零一九年七月二十九日於統計暨普查局

局長 楊名就

（是項刊登費用為 $2,368.00）

茲公佈，統計暨普查局以行政任用合同制度填補高級技術

員職程平面設計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，經二零一九年二月十三日第

七期《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，將統計暨普查局專業或職

務能力評估開考投考人的知識考試（第一階段——筆試）成績

名單張貼於澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場十七樓統計暨

普查局（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（ht tp://

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

mo/）。

contrato administrativo de provimento da Direcção dos Serviços 
de Estatística e Censos, 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 20, II Série, de 15 de Maio 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 na Direcção dos Serviços de 
Estatística e Censos, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, Macau, po-
dendo 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.dsec.gov.mo/) e 
na página electrónica dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), 
a lista definitiva dos candidatos ao concurso de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 
de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois luga-
res de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico, área de informática, do quadro do pessoal 
da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, 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 20, II Série, de 
15 de Maio de 2019.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 29 de Ju-
lho de 2019.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 2 368,00)

 Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.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 na Direcção dos Serviços de 
Estatística e Censos, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, Macau, po-
dendo 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.dsec.gov.mo/) e 
na página electrónica dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a 
lista classificativa da prova de conhecimentos (1.ª fase — prova 
escrita) dos candidatos ao concurso de avaliação de competên-
cias profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão 
uniformizada, para o preenchimento de um lugar de técnico 
superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico supe-
rior, área de design gráfico, em regime de contrato administra-
tivo de provimento da Direcção dos Serviços de Estatística e 
Censos, 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 7, II Série, de 13 de Fevereiro de 2019.
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Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 30 de Ju-
lho de 2019.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Avisos

(Concurso n.º: 03-TS-2019)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 4 de Julho de 2019, e nos termos definidos 
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 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, na Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-
cos», 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 compe-
tências profissionais ou funcionais, externo, do regime de ges-
tão 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 engenharia química, 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 
engenharia química.

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 inve                                                                                                                                             
                                                                                                              
stigação, estudo, concepção e adaptação de métodos e pro-
cessos científico-técnicos, de âmbito geral ou especializado, 
executadas 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

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área de engenharia química, tendo em 

二零一九年七月三十日於統計暨普查局

局長 楊名就

（是項刊登費用為 $1,382.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

通 告

（開考編號：03-TS-2019）

按照二零一九年七月四日保安司司長批示，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（化學工程範疇）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，

旨在對擔任化學工程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

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

進行化學工程範疇的科學技術研究並撰寫意見書，為決策

提供依據；參與分析項目或計劃的會議；參與構思、撰寫計劃及
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其實施；應用科學技術的方法及程序；根據研究和數據的處理，

提出解決方法；執行諮詢職務；監督和協調工作人員。就化學危

險品（包括燃氣燃料計劃）的儲存及使用等方面提供意見，協助

圖則或資料分析、執行一般或專門領域之諮詢，以及配合各主管

實體之工作。

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化學工程或相類範疇學士學位或

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；

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

vista a fundamentação de tomada de decisões; participação em 
reuniões para análise de projectos ou programas; participação 
na concepção, redacção e implementação de projectos; pro-
ceder à adaptação de métodos e processos científico-técnicos; 
propostas de soluções com base em estudos e tratamento de 
dados; exercício de funções consultivas; supervisão ou coor-
denação de outros trabalhadores. Apresentação de sugestões 
respeitantes ao armazenamento e utilização das substâncias 
químicas perigosas (incluindo o projecto de gás e combustível), 
apoiando na análise de projectos e informações, exercendo 
funções consultivas, de âmbito geral ou especializado, bem 
como informar a decisão superior.

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 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 engenharia química 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, 
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, 
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（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）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。

deve ser entregue, pelo próprio ou por outrem, sem necessi-
dade de procuração, dentro do prazo de apresentação de can-
didaturas 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 Seguran-
ça 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.

8.2 Candidatos vinculados à função pública devem apresen-
tar:

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.
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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%

甄選面試 = 35%

履歷分析 = 15%

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 — Provas 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

Provas 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:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 35%;

Análise curricular = 15%.
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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57/99/ M號法令核准的《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》；

15.5 經第29/2018號行政法規修改的第9/2002號行政法

規——《澳門保安部隊事務局的組織與運作》；

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 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 Ad-
ministrativa Especial de Macau, que serão afixados no expositor 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
sito na Calçada dos Quartéis — Macau, e disponibilizado 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/.

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 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.

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 Ma-
cau 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 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;

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»;

15.5 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»;
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15.6 經第18/2016號行政法規修改的第24/2001號行政法

規——《消防局組織及運作》；

15.7 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；

15.8 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；

15.9 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；

15.10 六月九日第24/95/M號法令核准的《防火安全規章》；

15.11 第3/2003號行政法規——燃氣網絡設置工程的圖則

編製、指導和施工以及燃氣器材的安裝和維修的條件；

15.12 第51/2017號行政長官批示——訂定若干危險品的進

口、出口及轉運，以及涉及危險品事故的現場行動指揮及協調須

遵守的規定；

15.13 本地區現行燃氣/燃料範疇相關技術及安全規章；

15.14 有關化學工程範疇的專業知識；

15.15 常見物料的化學特性及其識別的一般知識；

15.16 化學分析實驗室質量控制計劃的制定和實施及安全

管理體系；

15.17 燃氣輸配與儲存技術；

15.18 撰寫化學工程範疇建議書、報告書及專業技術意見書

等公文書；

15.19 社會時事常識。

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）。

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。

15.6 Regulamento Administrativo n.º 24/2001, com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 18/2016 
— «Organização e funcionamento do Corpo de Bombeiros»;

15.7 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»;

15.8 Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — «Regula o 
processo de aquisição de bens e serviços»;

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

15.10 Decreto-Lei n.º 24/95/M, de 9 de Junho — «Regula-
mento de Segurança contra Incêndios»;

15.11 Regulamento Administrativo n.º 3/2003 — «Condições 
para a elaboração de projectos, direcção e execução de obras 
de instalação de redes de gás e para a montagem e reparação 
de aparelho a gás»;

15.12 Despacho do Chefe do Executivo n.º 51/2017 — «De-
termina a importação, exportação e trânsito das substâncias 
perigosas, bem como o controlo e coordenação operacionais no 
local de incidente que envolva essas substâncias, devem obser-
var o previsto»;

15.13 Regulamentos de técnica e segurança em vigor no Ter-
ritório respeitantes à área de gás/combustível;

15.14 Conhecimentos profissionais na área de engenharia 
química;

15.15 Conhecimentos gerais sobre as características químicas 
de materiais usualmente utilizados e respectivas metodologias 
de aplicação;

15.16 Elaboração e execução do plano de controlo de quali-
dade do laboratório de análise química e o sistema de gestão 
de segurança;

15.17 Transporte e distribuição e técnica de armazenamento 
de gás;

15.18 Elaboração de propostas, informações e pareceres téc-
nicos na área de engenharia química;

15.19 Conhecimentos de cultura geral.

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).

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 Trabalho nos Ser-
viços Públicos» e 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.
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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 劉子寧

正選委員：副一等消防區長 陳維強

  首席顧問高級技術員 梁金玉

候補委員：顧問高級技術員 胡啓釗

  顧問高級技術員 黃寶儀

二零一九年七月二十九日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $15,470.00）

（開考編號：01-AT-2019）

按照二零一九年七月十五日保安司司長批示，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》及經第4/2017號法律修改的第14/2009號

法律《公務人員職程制度》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，以填補本局編制

內技術輔導員職程第一職階二等技術輔導員（資訊範疇）八個職

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，

旨在對擔任資訊範疇技術輔導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

須具有高中畢業學歷中的理論及實踐性的技術知識，以便

以對某些方法及程序的認識或配合為基礎，擔任既定指令中的

技術應用的執行性職務。

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: Lao Chi Neng, técnico superior assessor.

Vogais efectivos: Chan Wai Keong, chefe assistente; e

Leong Kam Iok, técnica superior assessora principal.

Vogais suplentes: Vu Kai Chio, técnico superior assessor; e

Vong Pou Iu, técnica superior assessora.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 29 de Julho de 2019.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 15 470,00)

(Concurso n.º 01-AT-2019)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para a Segurança, de 15 de Julho de 2019, e nos termos 
definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, na Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-
cos», e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, se 
acha aberto o concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 
para o preenchimento de oito lugares vagos de adjunto-técnico 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, área 
de informática, do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços 
das Forças de Segurança de Macau, e dos que vierem a verifi-
car-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 adjunto-técnico da área de 
informática.

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

Funções de natureza executiva de aplicação técnica com 
base no conhecimento ou adaptação de métodos e processos, 
enquadrados em directivas bem definidas, exigindo conheci-
mento técnicos, teóricos e práticos obtidos através de habilita-
ção literária de nível do ensino secundário complementar.
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3. 職務內容

協助技術人員執行職務，主要是收集和處理資料並作出分析

以及製作報告及意見書；協助技術人員研究或構思資訊範疇內

各類計劃並跟進計劃的執行情況，包括協助安裝、維修、管理、

運用和操作資訊設備、網絡及系統；在資訊中心進行輪值監控工

作，協助技術人員監察、維護及記錄資訊中心內各設備的運作情

況。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術輔導員的薪俸點為經第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

四級別的260點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 報考條件

5.1 凡於報考期限屆滿前具有高中畢業學歷，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。

5.2 根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》第七十三條第三款的規定，凡於第14/2009號法

律生效之日屬資訊助理技術員特別職程的人員，只要於本開考之

日在資訊助理技術員特別職程的特級助理技術員職級服務滿三

年，且在該段服務時間內的工作表現評核中取得不低於“滿意”

的評語，可投考資訊範疇技術輔導員職程的專業或職務能力評

估開考。

6. 報考方式及期限

6.1 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；

6.2 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。

3. Conteúdo funcional

Funções de apoio aos técnicos executando predominantemen-
te tarefas necessárias à recolha e tratamento de dados, levan-
tamento de situações e elaboração de relatórios e pareceres; 
colaboração com os técnicos executando tarefas diversificadas 
com vista à realização de estudos ou concepção de projectos 
na área de informática e acompanhando a sua execução, in-
cluindo o apoio à instalação, manutenção, aplicação e operação 
de equipamentos informáticos, redes e sistemas informáticos; 
Trabalhar por turno no centro de informações, apoiando os 
técnicos a inspeccionar, manter e registar a situação dos diversos 
equipamentos do centro de informações.

4. Vencimento, direitos e regalias

O adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
260 da tabela indiciária, nível 4, 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. Condições de candidatura

5.1 Podem candidatar-se os indivíduos que, até ao termo 
do prazo da apresentação de candidaturas, possuam o ensino 
secundário complementar, 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.

5.2 Podem ainda candidatar-se à carreira geral de adjunto-
-técnico na de área informática, em conformidade com o n.º 3 
do artigo 73.º da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, 
os trabalhadores da Administração Pública integrados à data 
da entrada em vigor da Lei n.º 14/2009, na carreira especial de 
técnico auxiliar de informática, desde que à data da abertura 
do concurso detenham três anos de serviço na categoria de 
especialista da carreira especial de técnico auxiliar de infor-
mática, com menção não inferior a «Satisfaz» na avaliação do 
desempenho.

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1 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.

6.2 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.
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6.2.1 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。

6.2.2 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。

7. 報考須提交的文件

7.1 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；

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。

7.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第7.1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7.1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。

7.3 第7.1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。

7.4 如投考人無提交第7.1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。

6.2.1 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.

6.2.2 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.

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 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;

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.

7.2 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 7.1 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 7.1, 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.

7.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) 
do ponto 7.1 podem ser simples ou autenticadas.

7.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 7.1 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.
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7.5 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。

7.6 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。

7.7 如投考人於報考時所提交的第7.1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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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%；

甄選面試 = 40%；

履歷分析 = 10%。

7.5 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.

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

7.7 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 7.1, 
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.

8. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Provas 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.

9. 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;

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.

10. 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.

11. Classificação final

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

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 10%.
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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

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 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；

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 serão afixados 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 Ma-
cau, em http://www.fsm.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no expositor 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
sita 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/.

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 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;

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 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»;
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14.6 經第507/2017號行政長官批示修改的六月三日第39/

GM/96號批示─《訂定行政當局在資訊方面之活動之若干協調

機制》；

14.7 經第29/2018號行政法規修改的第9/2002號行政法規─

《澳門保安部隊事務局的組織與運作》；

14.8 對診斷及排除個人電腦系統及基本網絡設備故障的知

識；

14.9 對個人電腦、週邊設備及辦公室軟件使用的知識；

14.10 對資訊網絡、系統和網絡傳輸的基本知識；

14.11 對資訊設備的安裝、維護、管理和保養的基本認識；

14.12 撰寫建議書、報告書等公文書；

14.13 互聯網的基本知識；

14.14 網絡安全的基本認識；

14.15 一般文化知識及社會知識。

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》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。

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：二等高級技術員 李栩陽

正選委員：二等高級技術員　盧惠泉

  首席特級技術員 湯雅欣

候補委員：顧問高級技術員 馮啓明

  二等高級技術員 李得意

14.6 Despacho n.º 39/GM/96, de 3 de Junho, com as alte-
rações introduzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 507/2017 — «Define mecanismos de coordenação das acti-
vidades de Administração no domínio de informática»;

14.7 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»;

14.8 Conhecimentos sobre diagnóstico e exclusão de avaria 
do sitema de computador pessoal e do equipamento geral da 
rede;

14.9 Conhecimentos gerais sobre funcionamento do compu-
tador pessoal, equipamento informático e de software de uso 
comum em escritório;

14.10 Conhecimentos básicos sobre rede e sistema informárica 
e trasmissão da rede;

14.11 Conhecimentos básicos sobre instalação, manutenção, 
gestão e conservação dos equipamentos informáticos;

14.12 Elaboração de propostas, informações e instrumento 
público;

14.13 Conhecimentos básicos sobre Internet;

14.14 Conhecimentos básicos sobre cibersegurança;

14.15 Conhecimentos de cultura geral e da sociedade.

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, e 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 Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2017.

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: Lei Hoi Ieong, técnico superior de 2.ª classe.

Vogais efectivos: Lou Wai Chun, técnico superior de 2.ª classe; e

Tong Nga Ian, técnica especialista principal.

Vogais suplentes: Fong Kai Meng, técnico superior assessor; e

Lei Tak I, técnico superior de 2.ª classe.
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Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 29 de Julho de 2019.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 14 689,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Aviso

Prova de conhecimentos (prova prática)

(Concurso n.º 2019/I04/AP/OQ)

Relativamente ao concurso de avaliação de competências profis-
sionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 
para o preenchimento de um lugar vago, de operário qualifi-
cado, 1.º escalão, da carreira de operário qualificado, área de 
oficina de cozinha, em regime de contrato administrativo 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 Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 20 de Março de 
2019, informam-se os candidatos admitidos constantes da lista 
definitiva, da data, hora e local da realização da prova de 
conhecimentos (prova escrita):

Data 31/8/2019 (Sábado)

Hora Uma hora
(14,30-17,00 horas)
Relativamente ao programa/ho-
rário para a prova dos candidatos, 
vai ser indicado nas «notas impor-
tantes» publicadas no mesmo dia

Local Direcção dos Serviços 
Correccionais

Endereço Rua de S. Francisco Xavier, Estra-
da de Cheoc Van, Coloane, Macau

Prazo para o tratamento 
do registo da entrada na 
Direcção dos Serviços 

Correccionais 

Com a antecedência de 15 minu-
tos, a contar da hora de realiza-
ção da prova

As demais informações para realização da prova de conheci-
mentos (prova prática), bem como outras informações de interes-
se dos candidatos, serão afixadas, no mesmo dia, no Centro de 
Atendimento e Informação da DSC, sito em Macau, na Avenida 
da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», podendo ser con-
sultada no local indicado dentro do horário de expediente (se-
gunda 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 da DSC 
(http://www.dsc.gov.mo/) ou dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 31 de Julho de 
2019.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 2 164,00)

二零一九年七月二十九日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $14,689.00）

懲 教 管 理 局

通 告

知識考試（實踐考試）

（開考編號：2019/I04/AP/OQ）

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。現通知在確定名單中的准考人，知識考試（實踐考試）舉

行的日期、時間及地點。

日期 31/08/2019（星期六）

時間 1小時

（14H30-17H00）

各准考人安排的時段，載於同日公佈

的重要資訊內

地點 懲教管理局

地址 澳門路環竹灣馬路聖方濟各街

辦理進入懲教管理局

登記的截止時間

考試開始前15分鐘

參加知識考試（實踐考試）的准考人的其他重要資訊，於本

通告公佈於《澳門特別行政區公報》之日，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。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，亦可在懲教管理局網

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

safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年七月三十一日於懲教管理局

局長 程况明

（是項刊登費用為 $2,164.00）
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SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

(Ref. do Concurso n.º 00619/02-TSS)

De classificação final dos candidatos ao concurso externo, 
de prestação de provas, para a admissão de três estagiários 
ao estágio necessário para ingresso na carreira de técnico su-
perior 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 superior de saúde, em regime de contrato 
administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 5, II Série, de 30 de Janeiro de 2019:

1. Candidatos aprovados:

Ordem  Nome  N.º de BIR valores

1.º Tai Wai Seng 12176XX(X) ............................ 67,05

2.º Iec Pou Iong 51939XX(X) ............................ 64,05

3.º Hong Chi Ieong 12385XX(X) ........................... 61,00

4.º Pang Ching Han 15205XX(X) ........................... 60,85

5.º Lei Seng Wai 12264XX(X) ........................... 59,15

6.º Kuok Pou Chu 51589XX(X) ............................ 52,65

2. Candidatos excluídos:

Ordem  Nome N.º de BIR Notas

1. Chao I Ieng 13547XX(X) a)

2. Leong Ka Hong 12553XX(X) a)

3. Liu Wai Teng 12530XX(X) a)

4. Mak Keng Lok 12633XX(X) a)

Nota:

a) Ter obtido classificação final inferior a 50 valores.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
os candidatos podem interpor recurso, no prazo de dez dias 
úteis a contar do dia seguinte à data da publicação do anúncio 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
referente à presente lista, para a entidade que autorizou a aber-
tura do concurso.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Julho de 2019).

Serviços de Saúde, aos 11 de Julho de 2019.

O Júri:

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

Vogais efectivos: U Chin Chun, técnico superior de saúde 
assessor; e

Iong Mio Chan, técnico superior de saúde assessor.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

衛 生 局

名 單

（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，現公佈最後成績

名單如下：

1. 合格投考人：

名次 姓名  澳門居民 分

 身份證編號

1.º 戴慧誠 12176XX（X） ....................................... 67.05

2.º 易寶容 51939XX（X） ....................................... 64.05

3.º 洪子揚 12385XX（X） ....................................... 61.00

4.º 彭靜嫻 15205XX（X） ....................................... 60.85

5.º 李昇煒 12264XX（X） ....................................... 59.15

6.º 郭寶珠 51589XX（X） ....................................... 52.65

2. 被除名的投考人：

序號 姓名 澳門居民

身份證編號

備註

1. 周綺瑩 13547XX（X） a）

2. 梁家鴻 12553XX（X） a）

3. 廖偉霆 12530XX（X） a）

4. 麥敬樂 12633XX（X） a）

備註：

a）最後成績得分低於50分。

根據經第23/2017號行政法規修改之第14/2016號行政法規

第三十六條規定，投考人可自本名單公告在《澳門特別行政區公

報》公佈翌日起計十個工作日內，向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一九年七月二十五日社會文化司司長的批示認可）

二零一九年七月十一日於衛生局

典試委員會：

主席：首席顧問高級衛生技術員 Kok Leong Kei Fernando

正選委員：顧問高級衛生技術員 余展全

  顧問高級衛生技術員 容妙珍

（是項刊登費用為 $2,480.00）
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公 告

按照社會文化司司長二零一九年七月二十二日批示，有關刊

登於二零一九年二月八日第六期《澳門特別行政區公報》第二

組，進行統一管理制度之專業或職務能力評估對外開考，以填補

衛生局放射衛生防護範疇高級技術員職程第一職階二等高級技

術員以行政任用合同制度填補的兩個職缺，以及填補開考有效

期屆滿前本局出現的職缺，因沒有准考人而予以消滅。

二零一九年七月二十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $827.00）

（開考編號：02819/04-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

一職階技術工人（接線生範疇）兩個職缺，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日第十二期《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）。

二零一九年七月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,224.00）

第36/P/19號公開招標

根據社會文化司司長於二零一九年七月二十三日作出的批

示，為取得“向衛生局供應及安裝一套外科顯微鏡”進行公開招

標。有意投標者可從二零一九年八月七日起，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

Anúncios

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 22 de Julho de 2019, para os devidos 
efeitos se publica que o concurso de avaliação de competên-
cias profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão 
uniformizada, para o preenchimento de dois lugares vagos, em 
regime de contrato administrativo de provimento, de técnico 
superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico supe-
rior, área de higiene e protecção radiológicas, dos Serviços de 
Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao 
termo da validade do concurso, publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 
8 de Fevereiro de 2019, ficou extinto por não haver candidatos 
admitidos.

Serviços de Saúde, aos 29 de Julho de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 827,00)

(Ref. do Concurso n.º 02819/04-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 
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 de operário qualificado, 
1.º escalão, da carreira de operário qualificado, área de telefo-
nista, em regime de contrato administrativo de provimento dos 
Serviços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Servi-
ços até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 12, II Série, de 20 de Março de 2019.

Serviços de Saúde, aos 31 de Julho de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Concurso Público n.º 36/P/19

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de Julho de 2019, se 
encontra aberto o concurso público para «Fornecimento e ins-
talação de um microscópio cirúrgico aos Serviços de Saúde», 
cujo programa do concurso e o caderno de encargos se encon-
tram à disposição dos interessados desde o dia 7 de Agosto de 
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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，

並繳付澳門幣肆拾壹元整（$41.00）以取得本次招標的招標方案

和承投規則影印本（繳費地點：衛生局司庫科），亦可於本局網頁

（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

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九月六日下午五時三十分。

開標將於二零一九年九月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

貳萬肆仟元整（$24,000.00），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。

二零一九年八月一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,700.00）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的高級衛生技術員

職程第一職階一等高級衛生技術員（放射職務範疇）兩缺，經

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》

第二組刊登以考核方式進行限制性晉級開考公告。現根據經第

23/2017號行政法規修改之第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，投考人知

識考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）及上載於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供

查閱。

二零一九年八月一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $952.00）

（開考編號：A12/CS/MI/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（內科專科）三缺，經二零一九年五月十五日第二十期

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 
$41,00 (quarenta e uma patacas), a título de custo das respecti-
vas 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 termi-
na às 17,30 horas do dia 6 de Setembro de 2019.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 9 de Setem-
bro 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 
caução provisória no valor de $24 000,00 (vinte e quatro mil 
patacas) a favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em 
numerário ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Ser-
viços ou através de garantia bancária/seguro-caução de valor 
equivalente.

Serviços de Saúde, 1 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 700,00)

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, 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 classificativa da prova de conhecimentos dos candidatos 
ao concurso de acesso, condicionado, de prestação de provas, 
para o preenchimento de dois lugares de técnico superior de 
saúde de 1.ª classe, 1.º escalão, área funcional radiológica, da 
carreira de técnico superior de saúde, providos em regime de 
contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 22, II Série, de 29 de 
Maio de 2019.

Serviços de Saúde, 1 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 952,00)

(Ref. do Concurso n.º A12/CS/MI/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 
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《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，投考人確定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。

二零一九年八月一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $986.00）

（開考編號：00319/02-TSS）

茲公佈，為錄取十一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——物理治療）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——物理治療）十一個職缺。經二零

一九年三月六日第十期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考

核方式進行對外開考通告。本局定於二零一九年九月四日舉行甄

選面試。考試地點如下：

——衛生局仁伯爵綜合醫院C1層遠程醫療會診中心會議

室。

參加甄選面試的准考人的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，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。

二零一九年八月一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,462.00）

（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

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 definitiva dos 
candidatos ao concurso de acesso, condicionado, de prestação 
de provas, para o preenchimento de três lugares de chefe de 
serviço, 1.º escalão, da carreira médica, área funcional hospi-
talar, área profissional de medicina interna, 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, 1 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 986,00)

(Ref. do Concurso n.º 00319/02-TSS)

Torna-se pública que, para os candidatos ao concurso exter-
no, de prestação de provas, para a admissão de onze estagiá-
rios ao estágio necessário para ingresso na carreira de técnico 
superior de saúde de 2.ª classe, área funcional de reabilitação 
— fisioterapia, para o preenchimento de onze lugares vagos de 
técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, área funcio-
nal de reabilitação — fisioterapia, da carreira de técnico supe-
rior de saúde, em regime de contrato administrativo de provi-
mento dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 10, II Série, de 6 de Março de 2019, a entrevista de selecção 
será realizada no dia 4 de Setembro de 2019, no seguinte local:

— Sala de reunião do Centro de Telemedicina na C1 do Cen-
tro Hospitalar Conde de S. Januário dos Serviços de Saúde.

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 encontram-se afixadas na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita na Estrada do Visconde de S. Ja-
nuário de 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 Adminis-
tração e Função Pública — http://www.safp.gov.mo/.

Serviços de Saúde, 1 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

(Ref. do Concurso n.º 01019/02-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 
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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。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，投考人的知識考試成績名單已張

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。

二零一九年八月二日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,303.00）

通 告

第1/TDT/2019號決議

修改《第2/TDT/2011號決議》診療範疇

同等學歷審查程序

診療範疇同等學歷審查委員會根據第16/2011號行政長官批

示第三款所賦予的職權，通過本決議。

第一條

修改《第2/TDT/2011號決議》第5款及其後條文如下：

5. 上款所指的學歷證明（如文憑、證書或證明等）的副本，

應經接收部門的核實為之。

6. （...）

7. （原第8款） 

8. （原第9款）

9. （原第10款）

10. （原第11款）

11. （原第12款）

12. （原第13款）

13. （原第14款）

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 prova de co-
nhecimentos dos candidatos ao concurso externo, de prestação 
de provas, para a admissão de seis estagiários ao estágio ne-
cessário para ingresso na carreira de técnico superior de saúde 
de 2.ª classe, área funcional de reabilitação — terapia da fala, 
para o preenchimento de seis lugares vagos de técnico superior 
de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, área funcional de reabilita-
ção — terapia da fala, da carreira de técnico superior de saúde 
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 2 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

Avisos

Deliberação n.º 1/TDT/2019

Alteração à «Deliberação n.º 2/TDT/2011» 
Procedimento para a Equiparação de Habilitações na Área 

do Diagnóstico e Terapêutica

Ao abrigo das competências conferidas pelo n.º 3 do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 16/2011, a Comissão para a 
Equiparação de Habilitações na Área do Diagnóstico e Tera-
pêutica, delibera o seguinte:

Artigo 1.º

Alteração do n.º 5 e seguintes da «Deliberação n.º 2/ 
/TDT/2011» para o seguinte:

5. A cópia dos comprovativos das habilitações literárias aci-
ma mencionadas (como diplomas, certidões ou certificados) 
deve ser verificada pelo departamento de recepção de docu-
mentos.

  6. (...)

  7. (Anterior n.º 8) 

  8. (Anterior n.º 9)

  9. (Anterior n.º 10)

10. (Anterior n.º 11)

11. (Anterior n.º 12)

12. (Anterior n.º 13)

13. (Anterior n.º 14)
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14. （原第15款）

15. （原第16款）

16. （原第17款）

第二條

廢止《第2/TDT/2011號決議》第7款。

第三條

本決議自公佈的翌日起生效。

二零一九年七月二十四日通過。

診療範疇同等學歷審查委員會：

主席：澳門理工學院代表 劉政堅 

成員：高等教育局代表 何可寧 

       衛生局首席顧問診療技術員 鄭幸立 

       衛生局顧問診療技術員 彭長蓬 

       衛生局首席診療技術員 容潤邦 

二零一九年七月二十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $3,116.00）

（開考編號：02219/04-ML）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補輕型車輛司機職

程第一職階輕型車輛司機兩個職缺，以及填補開考有效期屆滿

前出現的職缺，經二零一九年三月十三日第十一期《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。本局定於二零一九年八月十七日上午九時至一

時舉行知識考試（駕駛實踐考試），時間約為三十分鐘，考試地

點為仁伯爵綜合醫院C2運輸部停車場。

參加知識考試（駕駛實踐考試）的准考人的日期及時間安排

等詳細資料以及與准考人有關的其他重要資訊，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

14. (Anterior n.º 15)

15. (Anterior n.º 16)

16. (Anterior n.º 17)

Artigo 2.º

Revoga-se o n.º 7 da «Deliberação n.º 2/TDT/2011».

Artigo 3.º

A presente deliberação entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

Aprovada em 24 de Julho de 2019.

A Comissão para a Equiparação de Habilitações na Área do 
Diagnóstico e Terapêutica:

Presidente: Lao Cheng Kin, Professor Adjunto do Instituto 
Politécnico de Macau.

Vogais: Ho Ho Neng, técnico especialista principal da Direc-
ção dos Serviços do Ensino Superior;

Chiang Hang Lap, técnico de diagnóstico e terapêutica as-
sessor principal dos Serviços de Saúde;

Pang Cheong Fong, técnico de diagnóstico e terapêutica as-
sessor dos Serviços de Saúde;

Iung Ion Pong, técnico de diagnóstico e terapêutica assessor 
dos Serviços de Saúde.

Serviços de Saúde, aos 26 de Julho de 2019. 

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 3 116,00)

(Ref. do Concurso n.º 02219/04-ML)

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, exter-
no, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento 
de dois lugares vagos de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da 
carreira de motorista de ligeiros, em regime de contrato ad-
ministrativo de provimento 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 11, II Série, de 13 
de Março de 2019, a prova de conhecimentos (prova prática de 
condução), com a duração de cerca de 30 minutos, terá lugar 
de 17 de Agosto de 2019, no período das 9,00 às 13,00 horas e 
será realizada no Estacionamento dos Transportes, na C2, do 
Centro Hospitalar Conde de S. Januário. 

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da prova de co-
nhecimentos (prova prática de condução), bem como outras in-
formações de interesse dos candidatos encontram-se afixadas 
na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, sita na Estrada 
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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。

二零一九年八月一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,496.00）

（開考編號︰02319/04-MP）

茲公佈，衛生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十四個職缺，以及填補開考有效期屆

滿前出現的職缺，經二零一九年三月十三日第十一期《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。本局定於二零一九年八月十七日下午二時

三十分至五時三十分舉行知識考試（駕駛實踐考試），時間約為

三十分鐘，考試地點為仁伯爵綜合醫院C2運輸部停車場。

參加知識考試（駕駛實踐考試）的准考人的日期及時間安排

等詳細資料以及與准考人有關的其他重要資訊，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。

二零一九年八月一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,462.00）

（開考編號︰01519/01-TS）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補公共衛生範疇高級

技術員職程第一職階二等高級技術員五個職缺，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。本局定於二零一九年八月二十二日及二十三日

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 Ser-
viços de Administração e Função Pública — http://www.safp.
gov.mo/.

Serviços de Saúde, 1 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

(Ref. do Concurso n.º 02319/04-MP)

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
catorze lugares vagos de motorista de pesados, 1.º escalão, da 
carreira de motorista de pesados, em regime de contrato ad-
ministrativo de provimento 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 11, II Série, de 13 
de Março de 2019, a prova de conhecimentos (prova prática de 
condução), com a duração de cerca de 30 minutos, terá lugar 
em 17 de Agosto de 2019, no período das 14,30 às 17,30 horas e 
será realizada no Estacionamento dos Transportes, na C2, do 
Centro Hospitalar Conde de S. Januário. 

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da prova de co-
nhecimentos (prova prática de condução), bem como outras in-
formações 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 Ser-
viços de Administração e Função Pública — http://www.safp.
gov.mo/.

Serviços de Saúde, 1 de Agosto de 2019. 

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

(Ref. do Concurso n.º 01519/01-TS)

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, cinco lugares vagos, em re-
gime de contrato administrativo de provimento, de técnico su-
perior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
área de saúde pública, dos Serviços de Saúde, e dos que vierem 
a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do con-
curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-



13992 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 32 期 —— 2019 年 8 月 7 日

舉行甄選面試，時間約為三十分鐘，考試地點為疾病預防控制中

心（澳門新口岸宋玉生廣場335-341號獲多利中心7樓）。

參加甄選面試的准考人的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，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。

二零一九年八月一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,575.00）

（開考編號︰00419/04-TS）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補機電工程範疇高

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。本局定於二零一九年八月

二十六日至二十七日舉行甄選面試，時間約為二十分鐘，考試地

點為衛生局設施暨設備廳會議室（位於仁伯爵綜合醫院內外科

大樓地庫2層）。

參加甄選面試的准考人的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，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。

二零一九年八月一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,496.00）

gião Administrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 8 de 
Fevereiro de 2019, a entrevista de selecção, com a duração de 
cerca de 30 minutos, terá lugar de 22 e 23 de Agosto de 2019, e 
será realizada no Centro de Prevenção e Controlo da Doença 
(Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hot 
Line», 7.º andar, Macau).

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da entrevista de 
selecção, bem como outras informações de interesse dos candi-
datos 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 elec-
trónicas 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, 1 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

(Ref. do Concurso n.º 00419/04-TS)

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de ava-
liação de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um 
lugar vago, em regime de contrato administrativo de provimen-
to, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior, área de engenharia electromecânica, dos Ser-
viços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços 
até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 6, II Série, de 8 de Fevereiro de 2019, a entrevista de 
selecção, com a duração de cerca de 20 minutos, terá lugar de 
26 até 27 de Agosto de 2019, será realizada na sala de reunião 
do Departamento de Instalações e Equipamentos dos Serviços 
de Saúde, situado no andar C2 do Edifício médico-cirúrgico 
do Centro Hospitalar Conde de S. Januário.

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da entrevista 
de selecção, 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 pági-
nas 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, 1 de Agosto de 2019. 

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)
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（開考編號︰00719/04-TS）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補醫用設備工程範

疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員兩個職缺，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。本局定於二零一九年八月二十八

日上午十時至中午十二時二十分舉行甄選面試，時間約為二十分

鐘，考試地點為衛生局設施暨設備廳會議室（位於仁伯爵綜合

醫院內外科大樓地庫2層）。

參加甄選面試的准考人的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，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。

二零一九年八月一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,417.00）

（開考編號：00819/02-TS）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補醫務管理範疇高

級技術員職程第一職階二等高級技術員四個職缺，以及填補開

考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年二月二十七日第九期

《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。本局定於二零一九年八月十九日

上午九時十五分至十二時三十分舉行甄選面試，時間為十五分

鐘，考試地點為澳門加思欄馬路5號地下之“多功能會議室”。

參加甄選面試的准考人的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，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，

(Ref. do Concurso n.º 00719/04-TS)

Torna-se público que, para os candidatos 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 contrato administrativo de 
provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de electromedicina, dos Ser-
viços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços 
até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 6, II Série, de 8 de Fevereiro de 2019, a entrevista 
de selecção, com a duração de cerca de 20 minutos, terá lugar 
de 28 de Agosto de 2019, no período das 10,00 às 12,20 horas e 
será realizada na Sala de reunião do Departamento de Instala-
ções e Equipamentos dos Serviços de Saúde, situado no andar 
C2 do Edifício médico-cirúrgico do Centro Hospitalar Conde 
de S. Januário.

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da entrevista 
de selecção, 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 pági-
nas 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, 1 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

(Ref. do Concurso n.º 00819/02-TS)

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada para o preenchimento de 
quatro lugares vagos, em regime de contrato administrativo 
de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de gestão em saúde, dos Ser-
viços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços 
até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 9, II Série, de 27 de Fevereiro de 2019, a entrevista 
de selecção, com a duração de cerca de 15 minutos, terá lugar a 
19 de Agosto de 2019, no período das 9,15 às 12,30 horas e será 
realizada na «Sala Multifuncional», sita no r/c da Estrada de S. 
Francisco, n.º 5, Macau.

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da entrevista 
de selecção, 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 
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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。

二零一九年八月一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,496.00）

（開考編號：A12/CS/MI/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（內科專科）三缺，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》第二十二條，以及經第23/2017號行政法規修改

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》第

二十七條第三款、第二十八條第四款及第五十六條的規定公佈，

知識考試的舉行地點、日期及時間已張貼在若憲馬路衛生局人

事處（位於仁伯爵綜合醫院內）及上載於本局網頁：http://www.

ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一九年八月一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,065.00）

（開考編號︰02119/04-AT）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補技術輔導員職程

資訊範疇第一職階二等技術輔導員兩個職缺，以及填補開考有

效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年三月六日第十期《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。本局定於二零一九年八月二十日至八月

二十二日進行甄選面試，時間約為十五分鐘，地點為澳門新口岸

宋玉生廣場335-341號獲多利中心6樓會議室。

參加甄選面試的准考人的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，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，

horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem como nas pági-
nas 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, 1 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

(Ref. do Concurso n.º A12/CS/MI/2019)

Informa-se que, nos termos definidos nos artigo 22.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica) e n.º 3 do artigo 
27.º, n.º 4 do artigo 28.º e artigo 56.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se en-
contram afixados, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, 
situada no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estra-
da do Visconde de S. Januário, e disponível nos websites destes 
Serviços (http://www.ssm.gov.mo), o local, data e hora da reali-
zação da prova de conhecimentos ao concurso de acesso, con-
dicionado, de prestação de provas, para o preenchimento de 
três lugares de chefe de serviço, 1.º escalão, da carreira médica, 
área funcional hospitalar, área profissional de medicina inter-
na, do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 20, II Série, de 15 de Maio de 2019.

Serviços de Saúde, 1 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

(Ref. do Concurso n.º 02119/04-AT )

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, exter-
no, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento 
de dois 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 informática, 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 10, II Série, de 6 de Março de 2019, a entrevista de selec-
ção, com a duração de cerca de 15 minutos, terá lugar de 20 
de Agosto a 22 de Agosto de 2019, e será realizada na Sala de 
Reuniões na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 
Edifício Centro Hotline, 6.º andar, Macau. 

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da entrevista 
de selecção, 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 
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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。

二零一九年八月一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,462.00）

（開考編號：03019/04-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一

職階技術工人（電子及電訊工程範疇）五個職缺，以及填補開考

有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年四月三日第十四期《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。本局定於二零一九年八月二十五日上

午十時正及下午二時三十分舉行知識考試（筆試及實務操作），

考試地點如下：

——筆試，為時兩小時：澳門若憲馬路公共衛生應急人員宿

舍五樓（衛生局會議廳）；

——實務操作，為時三小時：澳門若憲馬路公共衛生應急人

員宿舍五樓（衛生局會議廳）。

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。

二零一九年八月二日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,779.00）

（開考編號：01419/01-IS）

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

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 pági-
nas 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, 1 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

(Ref. do Concurso n.º 03019/04-OQ)

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de ava-
liação de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada para o preenchimento de cinco 
lugares vagos, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, de operário qualificado, 1.º escalão, da carreira de ope-
rário qualificado, área de engenharia electrónica e telecomuni-
cações, 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 Administra-
tiva Especial de Macau n.º 14, II Série, de 3 de Abril de 2019, a 
prova de conhecimentos (prova escrita e prática operacional) 
será realizada no dia 25 de Agosto de 2019, às 10,00 horas e às 
14,30 horas, nos seguintes locais:

— Prova escrita, terá a duração de duas horas:  Sala de Reu-
niões, situada no 5.º andar do Alojamento dos Trabalhadores 
de Emergência de Saúde Pública dos Serviços de Saúde, na 
Estrada do Visconde de S. Januário de Macau;

— Prática operacional, terá a duração de três horas: Sala de 
Reuniões, situada no 5.º andar do Alojamento dos Trabalhado-
res de Emergência de Saúde Pública dos Serviços de Saúde, na 
Estrada do Visconde de S. Januário de Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para 
a realização da prova de conhecimentos, bem como outras in-
formações 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 Ser-
viços de Administração e Função Pública — http://www.safp.
gov.mo/.

Serviços de Saúde, aos 2 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 779,00)

(Ref. do Concurso n.º 01419/01-IS)

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 
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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。現根據經第23/2017號行政

法規修改之第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公佈，投考人知識考試成績名

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）及

上載於本局網頁（http://www.ssm.gov.mo）和行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo），以供查閱。

二零一九年八月二日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,258.00）

教 育 暨 青 年 局

公 告

茲公佈，在為填補教育暨青年局以行政任用合同任用的以

下範疇以下職程的職缺，以及填補開考有效期屆滿前此部門出

現的職缺，經二零一八年十二月十二日第五十期《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

三十五條第三款規定，將教育暨青年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約翰四世

大馬路7-9號一樓教育暨青年局（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（http://www.dsej.gov.mo）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo）。

第一職階二等技術輔導員（一般行政技術輔助範疇）十九

缺。

二零一九年七月三十一日於教育暨青年局

局長 老柏生

（是項刊登費用為 $1,496.00）

dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administra-
tivo 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, e disponível 
no website 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 prova de co-
nhecimentos dos candidatos ao concurso externo, de prestação 
de provas, para a admissão de cinco formandos 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 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 2 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncios

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.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 Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Di-
recção dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida 
de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, para consulta 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 disponibili-
zada na página electrónica destes Serviços (http://www.dsej.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 funcio-
nais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preen-
chimento dos seguintes lugares vagos, em regime de contrato 
administrativo de provimento, da seguinte carreira e área, da 
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e dos que 
vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao termo 
da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 50, 
II Série, de 12 de Dezembro de 2018:

— Dezanove lugares vagos, de adjunto-técnico de 2.ª classe, 
1.º escalão, da área de apoio técnico-administrativo geral.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 31 de 
Julho de 2019.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)
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茲公佈，在為填補教育暨青年局以行政任用合同任用的以

下範疇以下職程的職缺，以及填補開考有效期屆滿前此部門出

現的職缺，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，將教育暨青年局專業能力評估程序的投

考人確定名單張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年

局（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.

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

第一職階重型車輛司機三缺；

第一職階技術工人（視聽設備機械工範疇）兩缺；

第一職階技術工人（助理管理員範疇）十六缺；

第一職階技術工人（機械技工範疇）一缺；

第一職階技術工人（電工範疇）兩缺；

第一職階勤雜人員（雜役範疇）四十三缺；

第一職階勤雜人員（園丁範疇）一缺；

第一職階勤雜人員（廚師範疇）一缺。

二零一九年七月三十一日於教育暨青年局

局長 老柏生

（是項刊登費用為 $1,813.00）             

文 化 局

公 告

第0001/DM-MM/2019號公開招標

“澳門博物館咖啡店之租賃”公開招標

根據文化局局長於二零一九年五月三日之批示，文化局現進

行“澳門博物館咖啡店之租賃”的公開招標。

1. 判給實體：文化局。

Faz-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 encontram afixa-
das na Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, sita na 
Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, para consulta 
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 destes Serviços (http://www.
dsej.gov.mo) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo), as listas de-
finitivas dos candidatos ao concurso de avaliação de competên-
cias profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão 
uniformizada, para o preenchimento dos seguintes lugares va-
gos, em regime de contrato administrativo de provimento, das 
seguintes carreiras e áreas da Direcção dos Serviços de Educa-
ção e Juventude, e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção 
de Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 19, II Série, de 8 de Maio de 2019:

— Três lugares vagos de motorista de pesados, 1.º escalão;

— Dois lugares vagos de operário qualificado, 1.º escalão 
(área de mecânico de equipamentos audiovisuais);

— Dezasseis lugares vagos de operário qualificado, 1.º esca-
lão, (área de fiel auxiliar);

— Um lugar vago de operário qualificado, 1.º escalão (área 
de mecânico);

— Dois lugares vagos de operário qualificado, 1.º escalão 
(área de electricista); 

— Quarenta e três lugares vagos de auxiliar, 1.º escalão (área 
de servente);

— Um lugar vago de auxiliar, 1.º escalão (área de jardineiro);

— Um lugar vago de auxiliar, 1.º escalão (área de cozinhei-
ro).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos  31  de 
Julho de 2019.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 1 813,00)

INSTITUTO CULTURAL

Anúncios

Concurso Público N.º 0001/DM-MM/2019

Concurso público para o «Arrendamento do Café do 

Museu de Macau»

Em conformidade com o despacho da Presidente do Instituto 
Cultural, de 3 de Maio de 2019, o Instituto Cultural vem proce-
der à abertura do concurso público para o «Arrendamento do 
Café do Museu de Macau».

1. Entidade adjudicante: Instituto Cultural.
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2. 招標實體：文化局。

3. 招標方式：公開招標。

4. 標的：是次招標是為澳門博物館咖啡店之出租作判給，以

經營高質素咖啡店業務。

5. 租賃地點：位於澳門博物館前地112號澳門博物館行政樓

五樓平台之咖啡店。

6. 租賃期：共四十八個月。

7. 租金底價：不設底價。

8. 投標資格：投標者/公司必須於公告所指的截標日期前，已

於澳門特別行政區政府財政局和商業及動產登記局作開業及商

業登記。個人投標者必須為澳門居民；倘為公司，澳門居民佔其

股權比例須為百分之五十（50%）以上。

9. 臨時保證金：澳門幣貳萬元正（$20,000.00），以現金存款

或受益人為“澳門特別行政區政府文化基金”的法定銀行擔保提

供。

10. 確定保證金：相等於兩個月的月租金。

11. 查閱卷宗之地點、日期、時間及卷宗副本之索取：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓。

日期：自公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起至截標

日止。

時間：星期一至五上午九時至下午一時；下午二時三十分至

五時三十分。

卷宗副本：可於塔石廣場文化局大樓索取，但需以現金方式

繳付印製成本費用澳門幣壹佰元正（$100.00），或透過文化局網

頁（http://www.icm.gov.mo）內免費下載。

資料的任何更新或修改將於文化局網頁（http://www.icm.

gov.mo）內發佈及/或刊登於《澳門特別行政區公報》，有興趣的

投標者/公司有責任於《澳門特別行政區公報》及上述網頁內查

閱最新資料。

12. 實地視察及講解會：實地視察及講解會將於二零一九年

八月二十日上午十時正在澳門博物館前地112號澳門博物館演講

廳進行。

有意投標者/公司須於二零一九年八月十九日下午五時三十

分前致電2835 7911預約出席實地視察及講解會，每間公司出席

人數不超過3人。

2. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Instituto Cultural.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto: concurso para adjudicação, por arrendamento, do 
café do Museu de Macau, para exploração de cafetarias de alta 
qualidade.

5. Local a arrendar: café localizado na plataforma do 5.º an-
dar do Edifício Administrativo, na Praceta do Museu de Ma-
cau, n.º 112.    

6. Prazo do arrendamento: quarenta e oito (48) meses.

7. Renda base: não definida.

8. Condições de admissão: os concorrentes devem, até à data 
limite para a entrega das propostas, estar inscritos na Direcção 
dos Serviços de Finanças e na Conservatória dos Registos Co-
mercial e de Bens Móveis da RAEM. Os concorrentes indivi-
duais devem ser residentes da Região Administrativa Especial 
de Macau e, no caso de sociedades comerciais, o respectivo ca-
pital social deve ser detido, numa percentagem superior a 50% 
por residentes da RAEM.

9. Caução provisória: vinte mil patacas ($20 000,00), a pres-
tar mediante depósito em dinheiro ou garantia bancária a favor 
do Fundo de Cultura do Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau.

10. Caução definitiva: valor correspondente a dois meses de 
renda.

11. Local, data e horário para consulta e obtenção de cópias 
do processo:

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, em Macau.

Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau até ao termo 
do prazo para a entrega das propostas.

Horário: das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, 
de segunda a sexta-feira.

Cópias do processo: podem ser obtidas no Edifício do Insti-
tuto Cultural, mediante o pagamento de cem patacas ($100,00) 
por cópia ou gratuitamente, através da página electrónica do 
Instituto Cultural, http://www.icm.gov.mo.  

Quaisquer alterações ou informações serão comunicadas 
através da internet na página electrónica do Instituto Cultural, 
http://www.icm.gov.mo e/ou publicadas no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau, tendo os interessa-
dos o ónus de consultar as informações mais actualizadas no 
Boletim Oficial e na referida página.

12. Inspecção ao local e sessão de esclarecimentos: a inspec-
ção ao local e sessão de esclarecimentos terão lugar no audi-
tório do Museu de Macau, no dia 20 de Agosto de 2019, pelas 
10,00 horas, na Praceta do Museu de Macau, n.º 112. 

Os interessados deverão contactar o Museu de Macau atra-
vés do telefone n.º 2835 7911 para participarem na inspecção e 
na sessão de esclarecimentos, antes das 17,30 horas do dia 19 
de Agosto de 2019, só podendo cada interessado fazer-se re-
presentar, no máximo por três pessoas. 
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13. 截止提交投標書地點、日期及時間：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓接待處。

日期及時間：二零一九年十月十五日下午五時正。

14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓。

日期及時間：二零一九年十月十七日上午十時正。

開標時，投標者/公司或其代表應出席公開開標會議，以便參

照經七月六日第63/85/M號法令第二十七條及續後數條的規定，

解釋投標書文件可能出現之疑問並可就委員會之審議結果提出

聲明異議。

投標者/公司或其合法代表可由受權人代表，此受權人應出

示經認證獲授權的授權書，或出示可證明其具代表權的文件。

15. 評標標準及其所佔之比重：

15.1 商業管理及經營方案——30%；

15.2 銷售產品方案——20%；

15.3 室內規劃方案——20%；

15.4 投標者/公司的經驗——20%；

15.5 租金——10%。

16. 投標書的有效期：九十日，由公開開標日起計，並可參照

七月六日第63/85/M號法令第三十六條的規定延期。

17. 附加說明文件：由二零一九年八月七日至截標日，利害關

係人可前往澳門塔石廣場文化局大樓或登入文化局網頁（http://

www.icm.gov.mo），查閱或索取附加說明之文件。

二零一九年七月三十一日於文化局

局長 穆欣欣

（是項刊登費用為 $5,154.00）

第0003/DDAE-CCM/2019號公開招標

為澳門文化中心綜合體2020年至2021年期間提供

保安服務

根據行政長官於二零一九年四月八日之批示，並按七月六日

第63/85/M號法令第十三條的規定，現進行“為澳門文化中心綜

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

Local: balcão de atendimento do Instituto Cultural, sito na 
Praça do Tap Siac, Macau. 

Data e hora: 15 de Outubro de 2019, até às 17,00 horas.

14. Local, data e hora do acto público de abertura das pro-
postas: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, Macau.

Data e hora: 17 de Outubro de 2019, às 10,00 horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura de propostas para esclare-
cimento de eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados a concurso, podendo reclamar das deliberações da 
comissão de acordo com o disposto nos artigos 27.º e seguintes 
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 este apresentar procura-
ção reconhecida que lhe confira poderes para o efeito, ou outros 
documentos comprovativos dos poderes de representação.

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

15.1 Planos de gestão e exploração comercial – 30%;

15.2 Plano de comercialização dos produtos – 20%;

15.3 Projecto de planeamento do interior do locado – 20%;

15.4 Experiência do concorrente – 20%;

15.5 Renda – 10%.

16. Prazo de validade das propostas: noventa (90) dias, a con-
tar da data da abertura das propostas, prorrogável nos termos 
previstos no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de 
Julho.

17. Esclarecimentos: os concorrentes deverão comparecer 
pessoalmente no Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça 
do Tap Siac, Macau, a partir de 7 de Agosto de 2019 até à data 
limite para a entrega das propostas, para tomarem conheci-
mento de eventuais esclarecimentos, podendo, em alternativa, 
consultar a página electrónica http://www.icm.gov.mo.

Instituto Cultural, aos 31  de Julho de 2019.

A Presidente do Instituto, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 5 154,00)

Concurso Público N.º 0003/DDAE-CCM/2019

Prestação de Serviços de Segurança do Complexo do Centro 

Cultural de Macau, de 2020 a 2021

Nos termos previstos no art igo 13.º do Decreto-Lei 
n.º 63/85/M, de 6 de Julho, e em conformidade com o despa-
cho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo da Região Administrativa 
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合體於二零二零年至二零二一年期間提供保安服務”的公開招

標。

1. 判給實體：澳門特區行政長官。

2. 招標實體：文化局。

3. 招標方式：公開招標。

4. 目的：是次招標的目的是挑選服務供應商為文化局轄下澳

門文化中心綜合體提供二零二零年一月一日至二零二一年十二月

三十一日的保安服務。

5. 服務地點：澳門文化中心綜合體。

6. 服務期：二零二零年一月一日至二零二一年十二月三十一

日，服務期為兩年。

7. 投標書的有效期：投標書的有效期為九十（90）日，由公開

開標日起計，並可按七月六日第63/85/M號法令第三十六條的規

定續期。

8. 承攬類型：以總額價金承攬。

9. 臨時保證金：澳門幣陸拾肆萬元正（$640,000.00），以

現金存款或法定銀行擔保之方式向“澳門特別行政區政府文化

局”提供。

1 0 .  確定保證金：相等於判給服務總金額的百分之四

（4%）。

11. 底價：不設底價。

12. 參加條件：投標者/公司必須已於澳門特別行政區政府

財政局和商業及動產登記局作本招標所指服務之開業及商業登

記，並符合七月九日第4/2007號法律的規定，獲發執照從事私人

保安員業務。

13. 交投標書地點、日期及時間：

地點：塔石廣場文化局大樓。

截止日期及時間：二零一九年九月十日十七時正。

14. 解釋會及現場考察

解釋會將在文化中心會議室舉行，時間為二零一九年八月

十四日十一時零零分。會後安排視察現場。

有意投標者請於二零一九年八月十三日十七時零零分前致

電黃小姐（8797 7302）預約出席解釋會及現場考察（每間公司出

席人數不超過3人）。

Especial de Macau (RAEM), de 8 de Abril de 2019, realiza-
-se um concurso público para adjudicação da «Prestação de 
Serviços de Segurança para o Complexo do Centro Cultural de 
Macau, de 2020 a 2021».

1. Entidade adjudicante: chefe do Executivo da RAEM.

2. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Instituto Cultural.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: adjudicação da prestação de serviços 
de segurança no Complexo do Centro Cultural de Macau, de 1 
de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2021.

5. Locais de realização da prestação dos serviços: Complexo 
do Centro Cultural de Macau.

6. Duração da prestação de serviços: dois anos, de 1 de Ja-
neiro de 2020 até 31 de Dezembro de 2021.

7. Prazo de validade das propostas: as propostas são válidas 
pelo prazo de noventa (90) dias a contar da data da respectiva 
abertura, prorrogável nos termos previstos no artigo 36.º do 
Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

8. Tipo de prestação de serviços: por preço global.

9. Caução provisória: a caução provisória no valor de 
$640 000,00 (seiscentas e quarenta mil patacas), deverá ser 
prestada mediante depósito em numerário ou através de ga-
rantia bancária a favor do Instituto Cultural do Governo da 
Região Administrativa Especial de Macau. 

10. Caução definitiva: a caução definitiva corresponde a 4% 
do valor total de adjudicação.

11. Preço base: não definido.

12. Condições de admissão: os concorrentes devem ser en-
tidades inscritas na Direcção dos Serviços de Finanças e na 
Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da 
Região Administrativa Especial de Macau, para a prestação 
de serviços a que se refere o presente concurso público e serem 
titulares de alvará para o exercício da actividade de segurança 
privada, de acordo com as disposições da Lei n.º 4/2007, de 9 
de Julho.

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

 Local: no Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do 
Tap Siac. 

 Data e hora: as propostas devem ser entregues até às 17,00 
horas do dia 10 de Setembro de 2019. 

14. Sessão de esclarecimento e visita aos locais: a sessão de 
esclarecimentos terá lugar na sala de Conferências do CCM, 
pelas 11,00 horas do dia 14 de Agosto de 2019, realizando-se a 
seguir à visita dos interessados aos locais onde será executada 
a prestação de serviços.

 Os interessados devem contactar o Instituto Cultural através 
do telefone Sr.ª Vong 8797 7302 para participação na sessão de 
esclarecimentos, antes das 17,00 horas do dia 13 de Agosto de 
2019; cada empresa só pode fazer-se representar, no máximo 
por três pessoas.
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15. 公開開標地點、日期及時間：

地點：塔石廣場文化局大樓。

日期及時間：二零一九年九月十一日十時零零分。

開標時，投標者/公司或其代表應出席公開開標會議，以便根

據經七月六日第63/85/M號法令第二十七條的規定，解釋投標書

文件而可能出現之疑問並可就委員會之決議提出反對。

投標者/公司的合法代表可由受權人代表出席公開開標的

會議，此受權人應出示經公證授權賦予其出席開標會議的授權

書。

16. 查閱卷宗之地點、日期、時間及取得卷宗影印本之價格：

地點：塔石廣場文化局大樓。

日期：自公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起至截標

日止。

時間：辦公時間內（星期一至五上午九時至下午一時；下午

二時三十分至五時三十分）。

如欲索取上述文件之影印本，需以現金方式繳付印製成

本費用澳門幣壹佰元正（$100.00），或透過文化局網頁ht t p://

www.icm.gov.mo內免費下載上述資料。

公開招標的相關資料在截標前可能會被更新或修正，可透

過文化局上述網頁查閱。

17. 判給標準及其所佔之比重：

判給標準 比重

價格 55%

公共部門服務經驗 15%

同類型服務經驗 15%

證明從事保安行業的時間 5%

保安人員經驗及培訓 10%

二零一九年七月三十一日於文化局

局長 穆欣欣

  （是項刊登費用為 $5,436.00）

15. Local, data e hora do acto público de abertura de propos-
tas: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac.

Data e hora: 11 de Setembro de 2019, pelas 10,00 horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura de propostas para esclare-
cimento de eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados a concurso, podendo reclamar das deliberações da 
comissão de acordo com o disposto nos artigos 27.º e seguintes 
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 este apresentar 
procuração reconhecida que lhe confira poderes para o efeito.

16. Local, data, horário para exame do processo e preço para 
a obtenção de cópia do processo: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac.

Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau até ao termo 
do prazo para a entrega de propostas.

Horas: durante as horas de expediente, das 9,00 às 13,00 ho-
ras e das 14,30 às 17,30 horas, de segunda a sexta-feira.

Preço: $100,00 (cem patacas) por cada cópia ou gratuitamen-
te através da página electrónica do Instituto Cultural, http://
www.icm.gov.mo.

 Quaisquer actualizações ou alterações do processo serão 
comunicadas através da internet na mesma página electrónica, 
sendo os concorrentes responsáveis pela consulta de todas as 
novas informações. 

17. Critérios de adjudicação e factores de ponderação

Critérios de adjudicação
Factores de
ponderação

Preço 55%

Experiência na prestação deste tipo de serviços 
em instalações e serviços públicos de Macau 15%

Experiência na prestação de serviços de segu-
rança em espaços semelhantes aos do Complexo 
do Centro Cultural de Macau 15%

Anos de actividade na prestação de serviços de 
segurança 5%

Experiência e formação do pessoal de segurança 10%

Instituto Cultural, aos 31 de Julho de 2019.

A Presidente do Instituto Cultural, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 5 436,00)
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文化局為招聘行政任用合同第一職階中學教育一級教師兩

缺：芭蕾舞學科及現代舞學科各一缺，教學語文為中文，經於二

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

刊登通過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》第二十六條第二款的規定公佈，投考人臨時名單已張

貼於澳門塔石廣場文化局大樓（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），及上載於

文化局網頁（http://www.icm.gov.mo），以供查閱。

二零一九年八月一日於文化局

局長 穆欣欣

（是項刊登費用為 $1,099.00）

旅 遊 局

公 告

茲公佈，為填補旅遊局編制內旅遊會展及節目管理範疇高

級技術員職程第一職階二等高級技術員兩個職缺，以及填補開

考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年六月十九日第二十五

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，將旅遊局專業或職務能力

評估開考的投考人臨時名單張貼於澳門獲多利中心335-341號

12樓旅遊局告示板（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://industry.macaotourism.gov.mo）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo）。

二零一九年八月二日於旅遊局

代局長 程衛東

（是項刊登費用為 $1,382.00）

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 encontram afixadas, para efeitos de consulta, no 
Instituto Cultural, na Praça do Tap Siac, Edifício do Instituto 
Cultural, Macau, podendo ser consultada no local indicado, 
dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira entre 
as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas e sexta-
-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 
horas), e publicadas na página electrónica deste Instituto — 
http://www.icm.gov.mo — as listas provisórias dos candidatos 
aos concursos externos, de prestação de provas, para o preen-
chimento de dois (2) lugares de docentes do ensino secundário 
de nível 1, 1.º escalão, em regime de contrato administrativo de 
provimento do Instituto Cultural: disciplinas de ballet (1 lugar) 
e de dança moderna (1 lugar), em língua veicular chinesa, aber-
tos por avisos publicados no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 19 de Junho de 
2019.

Instituto Cultural, 1 de Agosto de 2019.

A Presidente do Instituto, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 1 099,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Anúncio

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 átrio do Gabinete de Comunicação Social, sito na Alameda 
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hot Line», 12.º 
andar, Macau, podendo ser consultada no local indicado, den-
tro do horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 
às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponi-
bilizada na página electrónica destes Serviços (http://industry.
macaotourism.gov.mo) e dos SAFP ( http://www.safp.gov.mo), 
a lista provisória dos candidatos ao concurso de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 
de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares 
vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de gestão e programação de eventos 
turísticos, do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de 
Turismo, 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 25, II Série, de 
19 de Junho de 2019.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 2 de Agosto de 2019. 

O Director dos Serviços, substituto, Cheng Wai Tong.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)
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社 會 工 作 局

公 告

長者日間護理中心及藥物治療中心裝修承攬工程

公開招標

1. 招標實體：社會工作局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：路環石排灣蝴蝶谷大馬路石排灣社會及衛生

服務大樓地面層。

4. 承攬工程目的：在施工地點進行裝修工程。

5. 最長施工期：210日（日曆天）。

6. 標書的有效期：標書的有效期為90天，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：澳門幣肆拾萬元正（$400,000.00），以現金存

款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供（以社會工作局會計及

出納組發出之憑單為準）。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部份支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其

註冊申請的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門西墳馬路6號社會工作局總部，行政及人力資源

處。

截止日期及時間：二零一九年九月三日（星期二）中午十二時

正。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門區華利街10-24號新寶大廈一樓A。

社會工作局會議室。

日期及時間：二零一九年九月四日（星期三）上午九時三十

分。

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncio

Concurso público para a empreitada da obra de remodelação 

do Centro de Cuidados Especiais Diurnos para Idosos e do 

Centro de Tratamento por Medicamentos

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

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Avenida de Vale das Borbo-
letas de Seac Pai Van, Edifício de Serviços Sociais e de Saúde 
de Seac Pai Van, rés-do-chão, Coloane.

4. Objecto da empreitada: obra de remodelação no local de 
execução da obra.

5. Prazo máximo de execução: 210 dias corridos.

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

7. Tipo de empreitada: por série de preços.

8. Caução provisória: $400 000,00 (quatrocentas mil pata-
cas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancá-
ria ou seguro-caução aprovado nos termos legais (é considera-
da prestada a caução provisória aquando da emissão da prova 
pela Equipa de Contabilidade e Tesouraria do IAS).

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

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidas como concor-
rentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de So-
los, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) para execução 
de obras, bem como as que à data do concurso tenham reque-
rido a sua inscrição; neste último caso a admissão é condicio-
nada ao deferimento do pedido de inscrição.

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

Local: Divisão Administrativa e de Recursos Humanos do 
IAS, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau. 

Data e hora limite: 3 de Setembro de 2019, 3.ª feira, até às 
12,00 horas.

13. Local, data e hora do acto público:

Local: Instituto de Acção Social, sito na Rua de Jorge Ál-
vares, n.os 10-24, Edf. San Pou, 1.º andar A, Sala de Reuniões, 
Macau. 

Data e hora: 4 de Setembro de 2019, 4.ª feira, pelas 9,30 ho-
ras.
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根據十一月八日第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，

及對所提交之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其

代表應出席開標。

14. 倘因颱風或不可抗力之原因引致澳門特別行政區的公共

部門停止辦公，則原定的交標截止日期、公開開標日期及時間將

相應地順延至緊接的第一個工作日。

15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、日期和時間、以及價

格：

地點：澳門西墳馬路6號社會工作局總部，行政及人力資源

處。

日期：自本公告公佈日起至公開招標截標日期及時間止。

時間：辦公時間內。

於社會工作局行政及人力資源處可取得公開招標案卷副

本，每份費用為澳門幣伍仟元正（$5,000.00）。

16. 評標標準及其所佔之比重：

——合理造價：65%； 

——合理工期：10%； 

——施工計劃：10%；

a）與工期之統一性；

b）相互之間的連貫性及關鍵要徑； 

——同類型之施工經驗及質量：10%；

——如最近五年內，競投公司或競投者本人沒有被法院或行

政機關裁定曾聘用非法勞工、過職或過界勞工的記錄：5%。

17. 附加的說明文件：由二零一九年八月十九日至截標日止，

投標者應前往澳門西墳馬路6號社會工作局總部，行政及人力資

源處，了解是否有附加之說明文件。

二零一九年七月二十五日於社會工作局

局長 黃艷梅

（是項刊登費用為 $4,644.00）

通 告

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

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

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

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

Local: Divisão Administrativa e de Recursos Humanos do 
IAS, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau.

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

Hora: durante o horário de expediente.

Pode ser adquirida a cópia do processo na Divisão Adminis-
trativa e de Recursos Humanos deste Instituto pelo preço de 
$5 000,00 (cinco mil patacas) por cada exemplar.

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

— Preço razoável: 65%; 

— Prazo de execução razoável: 10%;

— Plano de trabalhos: 10%;

a) Coerência com o prazo;

b) Encadeamento e caminho crítico. 

— Experiência e qualidade em obras semelhantes: 10%;

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

17. Junção de esclarecimentos: os concorrentes deverão 
comparecer na Divisão Administrativa e de Recursos Hu-
manos do IAS, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, a 
partir de 19 de Agosto de 2019 até à data limite para a entrega 
das propostas, para tomar conhecimento de eventuais esclare-
cimentos adicionais.

Instituto de Acção Social, aos 25 de Julho de 2019.

A Presidente do Instituto, Vong Yim Mui.

(Custo desta publicação $ 4 644,00)

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-
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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八月

二十日至八月二十二日由上午九時三十分至下午四時為參考專業

或職務能力評估開考的准考人舉行知識考試（實踐考試），時間

為三十分鐘。考試地點為澳門西墳馬路六號社會工作局總部。

參加知識考試（實踐考試）的准考人的考試地點、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

零一九年八月七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://w w w.ias.gov.mo）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo）查閱。

二零一九年八月一日於社會工作局

局長 黃艷梅

（是項刊登費用為 $1,575.00） 

體 育 局

公 告

茲公佈，為填補體育局編制內市場學範疇高級技術員職程

第一職階二等高級技術員三缺，以及填補開考有效期屆滿前本

局出現的職缺，經二零一八年十月三十一日第四十四期《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

三十五條第三款規定，將體育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）成績名單張貼於澳門羅理基博士大

馬路818號體育局總部接待處（查閱時間：週一至週四上午九時

至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上

載於體育局網頁（http://www.sport.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年八月二日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $1,258.00）

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 concur-
so, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de  Macau  n.º 10,  II  Série,  de  6  de  
Março   de  2019,  a  prova  de conhecimentos (prova prática), 
com a duração de 30 minutos, terá lugar de 20 de Agosto a 22 
de Agosto de 2019, no período das 9,30 às 16,00 horas, na sede 
do Instituto de Acção Social, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, 
Macau.

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 
cada candidato se deve apresentar para a realização da prova 
de conhecimentos (prova prática), bem como outras informa-
ções de interesse dos candidatos, serão afixadas no dia 7 de 
Agosto de 2019, no quadro de anúncios da sede do Instituto de 
Acção  Social, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, po-
dendo ser consultadas no local indicado dentro do horário de 
expediente (de segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas, 
e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizadas nas 
páginas electrónicas deste Instituto (http://www.ias.gov.mo) e 
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
(http://www.safp.gov.mo).

Instituto de Acção Social, 1 de Agosto de 2019.

A Presidente do Instituto, Vong Yim Mui.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncios

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.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 na sede do Instituto do Des-
porto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em 
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 do Instituto do Desporto (http://www.sport.
gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a lista classifi-
cativa da prova de conhecimentos (prova escrita) dos candida-
tos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou 
funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o 
preenchimento de três lugares de técnico superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de marketing, 
do quadro do pessoal do Instituto do Desporto, e dos que vie-
rem 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 44, II Série, de 
31 de Outubro de 2018.

Instituto do Desporto, aos 2 de Agosto de 2019.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)



14006 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 32 期 —— 2019 年 8 月 7 日

Concurso Público n.º 20/ID/2019

«Serviços de limpeza nas instalações desportivas situadas na 

Taipa afectas ao Instituto do Desporto»

Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho do Ex.mo 
Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de 
Julho de 2019, o Instituto do Desporto vem proceder, em repre-
sentação do adjudicante, à abertura do concurso público para 
os serviços de limpeza durante o período de 26 de Setembro de 
2019 a 30 de Setembro de 2021, nas seguintes instalações des-
portivas situadas na Taipa afectas ao Instituto do Desporto:

Designação das instalações desportivas

1 Centro Desportivo Olímpico (estádio, campo de hóquei, 
quintal desportivo, piscina olímpica, silo automóvel, campo 
de basquetebol de três e zona de badminton)

2 Piscinas do Carmo

3 Centro Desportivo do Nordeste da Taipa

4 Estádio da Universidade de Macau (N9)

A partir da data da publicação do presente anúncio, os con-
correntes podem dirigir-se ao balcão de atendimento da sede 
do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Ro-
drigues, n.º 818, em Macau, no horário de expediente, das 9,00 
às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas, para consulta do processo 
do concurso ou para obtenção da cópia do processo, mediante 
o pagamento de $500,00 (quinhentas) patacas. Pode ainda ser 
feita a transferência gratuita de ficheiros pela internet na área 
de «Informação relativa à aquisição» da página electrónica do 
Instituto do Desporto: www.sport.gov.mo.

Os concorrentes devem comparecer na sede do Instituto do 
Desporto até à data limite para a apresentação das propostas 
para tomarem conhecimento sobre eventuais esclarecimentos 
adicionais.

O prazo para a apresentação das propostas termina às 12,00 
horas do dia 28 de Agosto de 2019, quarta-feira, não sendo 
admitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerramento 
do Instituto do Desporto na data e hora limites para a apresen-
tação das propostas acima mencionadas, por motivos de tufão 
ou de força maior, a data e hora limites estabelecidas para a 
apresentação das propostas serão adiadas para a mesma hora 
do primeiro dia útil seguinte.

Os concorrentes devem apresentar a sua proposta dentro do 
prazo estabelecido, na sede do Instituto do Desporto, no ende-
reço acima referido, acompanhada de uma caução provisória 
no valor de $290 000,00 (duzentas e noventa mil) patacas. Caso 
o concorrente opte pela garantia bancária, esta deve ser emi-
tida por um estabelecimento bancário legalmente autorizado 
a exercer actividade na Região Administrativa e Especial de 
Macau e à ordem do Fundo do Desporto ou efectuar um depó-
sito em numerário ou em cheque emitido a favor do Fundo do 
Desporto na mesma quantia, a entregar na Divisão Financeira 
e Patrimonial, sita na sede do Instituto do Desporto.

第20/ID/2019號公開招標

「體育局管轄氹仔區體育設施的清潔服務」

按照七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，並根據社

會文化司司長於二零一九年七月二十九日的批示，體育局現為二

零一九年九月二十六日至二零二一年九月三十日期間的體育局管

轄氹仔區下列體育設施的清潔服務，代表判給人進行公開招標

程序：

體育設施名稱

1 奧林匹克體育中心——運動場、曲棍球場、戶外天地、游泳

館、多層停車場、三人籃球場及羽毛球區

2 嘉模泳池

3 氹仔東北體育中心

4 澳大運動場（N9）

有意之投標人可於本招標公告刊登日起，於辦公時間上午

九時至下午一時、下午二時三十分至五時三十分，前往位於澳

門羅理基博士大馬路818號體育局總部接待處查閱卷宗或繳付

$500.00（澳門幣伍佰元正）購買招標案卷複印本一份。投標人

亦可於體育局網頁（www.sport.gov.mo）採購資訊內免費下載。

在遞交投標書期限屆滿前，有意投標人應自行前往體育局

總部，以了解有否附加說明之文件。

遞交投標書的截止時間為二零一九年八月二十八日（星期

三）中午十二時正，逾時的投標書不被接納。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，則上述遞

交投標書的截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

投標人須於該截止時間前將投標書交往位於上指地址的體

育局總部，且需同時繳交$290,000.00（澳門幣貳拾玖萬元正）作

為臨時保證金。如投標人選擇以銀行擔保方式時，有關擔保需

由獲許可合法在澳門特別行政區從事業務的銀行發出並以“體

育基金”為抬頭人，或前往體育局總部財政財產處繳交相同金額

的現金或支票（以“體育基金”為抬頭人）。
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開標將訂於二零一九年八月二十九日（星期四）上午九時

三十分在澳門羅理基博士大馬路818號體育局總部會議室進行。

倘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，又或上述截止遞交投標書的日期及時間因颱風或不可

抗力之原因順延，則開標日期及時間順延至緊接之首個工作日的

相同時間。

投標書自開標日起計九十日內有效。

二零一九年八月二日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $3,228.00）

高 等 教 育 局

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，本人於二零一九年七月二十五日作出批示，現

公佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：理學士學位（會計學）課程。

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門大學——工商管

理學院。

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位。

登記編號：UM-A105-L41-0919F-65。

課程的基本資料：

——根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》

第三十六條第一款（五）項的規定，澳門大學教務委員會於二零

一九年六月五日第五次會議決議修改刊登於二零一六年九月七日

第三十六期《澳門特別行政區公報》第二組之澳門大學通告內，

澳門大學工商管理學院理學士學位（會計學）課程的學術與教學

編排和學習計劃。

——上述課程的新學術與教學編排和學習計劃載於本通告

的附件一及附件二，並為本通告的組成部分。

——上述新的學術與教學編排和學習計劃適用於2019/2020

學年起入學的學生。

O acto público do concurso terá lugar no dia 29 de Agosto 
de 2019, quinta-feira, pelas 9,30 horas, no auditório da sede do 
Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodri-
gues, n.º 818, em Macau. Em caso de encerramento do Institu-
to do Desporto na data e hora para o acto público do concurso 
acima mencionadas, por motivos de tufão ou de força maior, 
ou em caso de adiamento na data e hora limites para a apresen-
tação das propostas, por motivos de tufão ou de força maior, 
a data e a hora estabelecidas para o acto público do concurso 
serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

As propostas são válidas durante 90 dias a contar da data da 
sua abertura.

Instituto do Desporto, aos 2 de Agosto de 2019.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 3 228,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

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 Adminis-
trativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por meu 
despacho de 25 de Julho de 2019, foi registado o curso do ensino 
superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências 
(Contabilidade).

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Gestão de Empresas.

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

N.º de registo: UM-A105-L41-0919F-65.

Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 
36.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela 
Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de 
Macau, na sua 5.ª sessão, realizada no dia 5 de Junho de 2019, 
deliberou alterar a organização científico-pedagógica e o plano 
de estudos do curso de licenciatura em Ciências (Contabilidade), 
da Faculdade de Gestão de Empresas da Universidade de 
Macau, publicados no aviso da Universidade de Macau no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 36, 
II Série, de 7 de Setembro de 2016.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos do curso referido, constam dos Anexos I e II ao pre-
sente aviso e dele fazem parte integrante.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a 
frequência do curso no ano lectivo de 2019/2020.
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二零一九年七月二十五日於高等教育局

局長 蘇朝暉

––––––––––

附件一

理學士學位（會計學）課程

學術與教學編排

一、課程頒授的學位名稱：理學士。

二、學術領域：理學。

三、主修：會計學。

四、課程一般期限：四學年。

五、授課語言：英文。

六、報讀條件：按照第10/2017號法律《高等教育制度》第

二十五條的規定。

七、畢業要求：完成課程所需的學分為129學分。

附件二

理學士學位（會計學）課程

學習計劃

表一

學科單元/科目 種類 學時* 學分

第一學年

財務會計原理1 必修 135 3

微觀經濟學原理1 " 135 3

商業管理原理1 " 135 3

社群教育科目2 " 135 3

語言與技能科目2,3/自由選修科

目3,4

" 540 12

通識教育科目2 " 540 12

第二學年

管理會計學I1 必修 135 3

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 25 de Julho 
de 2019.

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de
licenciatura em Ciências (Contabilidade)

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Licen-
ciatura em Ciências.

2. Área científica: Ciências.

3. Major: Contabilidade.

4. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

5. Língua(s) veicular(es): Inglês.

6. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no 
artigo 25.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior).

7. Requisitos de graduação: O número de unidades de crédito 
necessário à conclusão do curso é de 129 unidades de crédito.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de licenciatura
em Ciências (Contabilidade)

Quadro I

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

1.º Ano lectivo

Princípios de Contabi-
lidade Financeira 1 Obrigatória 135 3

Princípios de Microe-
conomia 1 » 135 3

Princípios de Gestão 
Empresarial 1 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Comunitária 2 » 135 3

Di sc ipl i na s de L í n-
guas e Outras Compe-
tências 2, 3/Disciplinas 
Opcionais Livres 3, 4 » 540 12

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 540 12

2.º Ano lectivo

Contabilidade de Ges-
tão I 1 Obrigatória 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

中級會計學I1 必修 135 3

中級會計學II1 " 135 3

國際財務報告準則與環球環境1 " 135 3

管理會計學II1 " 135 3

宏觀經濟學原理1 " 135 3

財務管理學1 " 135 3

統計與資料分析1 " 135 3

市場學原理1 " 135 3

語言與技能科目2,3/自由選修科

目3,4

" 135 3

自由選修科目4 " 135 3

第三學年

中級會計學III1 必修 135 3

高級財務會計學1 " 135 3

會計資訊系統1 " 135 3

資料庫管理1 " 135 3

計量決策分析1 " 135 3

商業道德及企業社會責任1 " 135 3

選修科目1,5 " 135 3

通識教育科目2 " 405 9

第四學年

審計學I1 必修 135 3

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Contabilidade Intermé-
dia I 1 Obrigatória 135 3

Contabilidade Intermé-
dia II 1 » 135 3

Padrões Internacionais 
do Relatório Financei-
ro e Ambiente Global 1 » 135 3

Contabilidade de Ges-
tão II 1 » 135 3

Princípios de Macroe-
conomia 1 » 135 3

Gestão Financeira 1 » 135 3

Estatística e Análise de 
Dados 1 » 135 3

Princípios de Market-
ing 1 » 135 3

Disciplinas de Línguas 
e Outras Competên-
cias 2, 3/Disciplinas Op-
cionais Livres 3, 4 » 135 3

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 135 3

3.º Ano lectivo

Contabilidade Intermé-
dia III 1 Obrigatória 135 3

Contabilidade Finan-
ceira Avançada 1 » 135 3

Sistemas de Informa-
ção da Contabilidade 1 » 135 3

Gestão de Base de Da-
dos 1 » 135 3

Análise Quantitativa 
de Decisões 1 » 135 3

Ética Empresar ia l e 
Responsabilidade So-
cial Corporativa 1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 1, 5 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 405 9

4.º Ano lectivo

Auditoria I 1 Obrigatória 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

企業管治1 必修 135 3

會計管理控制系統1 " 135 3

澳門及香港稅務1 " 135 3

國際稅務1 " 135 3

策略管理1 " 135 3

選修科目1,5 " 135 3

通識教育科目2 " 135 3

自由選修科目4 " 270 6

總學分 129

*每一學分的學時至少包含15小時的面授教學。

註：

1. 組成課程主修的學科單元/科目。本課程主修的學科單元/

科目總學分為78學分。

2. 有關科目表將於該大學網頁內公佈。

3. 修讀“語言與技能科目”及“自由選修科目”的要求將於

該大學網頁內公佈。

4. 學生可選讀由所屬學院或該大學其他學術單位所提供的

學科單元/科目作為“自由選修科目”。

5. 學生須修讀表二的選修學科單元/科目，以取得6學分，當

中，須於每組學科單元/科目分別取得3學分。

表二

學科單元/科目 種類 學時* 學分

A組

會計功能實習I 選修 300** 1.5

會計功能實習II " 300** 1.5

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Governação Corpora-
tiva 1 Obrigatória 135 3

Sistema de Controlo 
para a Gestão Contabi-
lística 1 » 135 3

Tributação em Macau e 
Hong Kong 1 » 135 3

Tr ibutação Interna-
cional 1 » 135 3

Gestão Estratégica 1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 1, 5 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 135 3

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 270 6

Número total de unidades de crédito 129

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 
de ensino presencial.

Notas:

1. São as unidades curriculares/disciplinas que compõem 
o major do curso. O número total dos créditos das unidades 
curriculares/disciplinas que compõem o major do curso é 78 
unidades de crédito.

2. É publicada na página electrónica da Universidade a res-
pectiva lista de disciplinas.

3. São publicados na página electrónica da Universidade os 
requisitos para frequentar as «Disciplinas de Línguas e Outras 
Competências» e as «Disciplinas Opcionais Livres».

4. Os estudantes podem escolher as unidades curriculares/disci-
plinas ministradas pela faculdade a que pertencem, ou por outras 
unidades académicas da Universidade, para ser as «Disciplinas 
Opcionais Livres».

5. Os estudantes devem escolher as unidades curriculares/dis-
ciplinas optativas do quadro II para obter 6 unidades de crédito, 
das quais devem obter 3 unidades de crédito, respectivamente, 
nas unidades curriculares/disciplinas optativas de cada grupo.

Quadro II

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Grupo A

Estágio para a Função 
da Contabilidade I Optativa 300** 1,5

Estágio para a Função 
da Contabilidade II » 300** 1,5
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

會計學理論 選修 135 3

B組

商業法 選修 135 3

公共會計 " 135 3

會計學專題 " 135 3

款客服務及博彩業財務會計 " 135 3

款客服務及博彩業管理會計 " 135 3

審計學II " 135 3

中國稅務 " 135 3

商業傳意 " 135 3

*每一學分的學時至少包含15小時的面授教學。

**學生須按規定進行實習，而實習學時不得超過300學時。

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，本人於二零一九年七月二十九日作出批示，現

公佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：教育學士學位（中文）課程。

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門大學——教育

學院。

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位。

登記編號：UM-A26-L13-9419G-69。

課程的基本資料：

——根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》

第三十六條第一款（五）項的規定，澳門大學教務委員會於二零

一九年六月五日第五次會議決議修改刊登於二零一六年十二月

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Teoria da Contabilidade Optativa 135 3

Grupo B

Direito Comercial Optativa 135 3

Contabilidade Pública » 135 3

Tópicos Especiais em 
Contabilidade » 135 3

Contabilidade Finan-
cei ra nas Indústr ias 
da Hospitalidade e do 
Jogo » 135 3

Contabilidade de Ges-
tão nas Indústrias da 
Ho s p i t a l id ade e do 
Jogo » 135 3

Auditoria II » 135 3

Tributação Chinesa » 135 3

Comunicações Empre-
sariais » 135 3

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 
de ensino presencial.

** Os estudantes devem efectuar o estágio em conformidade 
com as regras, não podendo as horas de estágio ultrapassar 
as 300 horas.

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 Adminis-
trativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por meu 
despacho de 29 de Julho de 2019, foi registado o curso do ensino 
superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências da 
Educação (Chinês).

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Ciências da Educação.

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

N.º de registo: UM-A26-L13-9419G-69.

Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 
36.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela 
Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de 
Macau, na sua 5.ª sessão, realizada no dia 5 de Junho de 2019, 
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七日第四十九期《澳門特別行政區公報》第二組之澳門大學通告

內，澳門大學教育學院教育學士學位（中文）課程的學術與教學

編排和學習計劃。

——上述課程的新學術與教學編排和學習計劃載於本通告

的附件一及附件二，並為本通告的組成部分。

——上述新的學術與教學編排和學習計劃適用於2019/2020

學年起入學的學生。

二零一九年七月二十九日於高等教育局

代局長 曾冠雄

––––––––––

附件一

教育學士學位（中文）課程

學術與教學編排

一、課程頒授的學位名稱：教育學士。

二、學術領域：教育學。

三、主修：教育（中文）。

四、課程一般期限：四學年。

五、授課語言：中文。

六、報讀條件：按照第10/2017號法律《高等教育制度》第

二十五條的規定。

七、畢業要求：完成課程所需的學分為120學分。

附件二

教育學士學位（中文）課程

學習計劃

學科單元/科目 種類 學時* 學分

第一學年

教育學導論1 必修 135 3

中國文學發展與教育I1 " 135 3

中國文學發展與教育II1 " 135 3

現代語文與教育1 " 135 3

deliberou alterar a organização científico-pedagógica e o plano 
de estudos do curso de licenciatura em Ciências da Educação 
(Chinês), da Faculdade de Ciências da Educação da Universi-
dade de Macau, publicados no aviso da Universidade de Macau 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 49, II Série, de 7 de Dezembro de 2016.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos do curso referido, constam dos Anexos I e II ao pre-
sente aviso e dele fazem parte integrante.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a 
frequência do curso no ano lectivo de 2019/2020.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 29 de Julho 
de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Chang Kun Hong.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de
 licenciatura em Ciências da Educação (Chinês)

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Licen-
ciatura em Ciências da Educação.

2. Área científica: Ciências da Educação.

3. Major: Educação (Chinês).

4. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

5. Língua(s) veicular(es): Chinês.

6. Condições de candidatura: De acordo com o artigo 25.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior).

7. Requisitos de graduação: O número de unidades de crédito 
necessário à conclusão do curso é de 120 unidades de crédito.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de licenciatura
em Ciências da Educação (Chinês)

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

1.º Ano lectivo

Introdução à Educação 1 Obrigatória 135 3

Evolução e Didáctica da 
Literatura Chinesa I 1 » 135 3

Evolução e Didáctica 
da Literatura Chinesa 
II 1 » 135 3

Língua Chinesa Mo-
derna e Didáctica 1 » 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

古今漢字的教與學1 必修 135 3

課程與教學論1 " 135 3

社群教育科目2 " 135 3

語言與技能科目2,3/自由選修科

目3,4

" 540 12

通識教育科目2 " 270 6

第二學年

教育社會學1 必修 135 3

教育心理學1 " 135 3

中國古典散文與教育I1 " 135 3

中國古典散文與教育II1 " 135 3

文言語法修辭教與學1 " 135 3

語言與技能科目2,3/自由選修科

目3,4

" 135 3

通識教育科目2 " 540 12

第三學年

資訊科技融入教學1 必修 135 3

特殊教育導論1 " 135 3

教師倫理與教師專業發展1 " 135 3

學科教學法I（中文）1 " 135 3

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Ensino e Aprendiza-
gem dos C a rac teres 
C h i neses A nt igo s e 
Modernos 1 Obrigatória 135 3

Teorias do Currículo e 
do Ensino 1 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Comunitária 2 » 135 3

Disciplinas de Línguas 
e Outras Competên-
cias 2, 3/Disciplinas Op-
cionais Livres 3, 4 » 540 12

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 270 6

2.º Ano lectivo

Sociologia da Educa-
ção 1 Obrigatória 135 3

Psicologia Educacional 1 » 135 3

Prosa Clássica Chinesa e 
Respectiva Didáctica I 1 » 135 3

Prosa Clássica Chinesa e 
Respectiva Didáctica II 1 » 135 3

Ensino e Aprendiza-
gem da Gramática e 
da Retórica do Chinês 
Literário 1 » 135 3

Disciplinas de Línguas 
e Outras Competên-
cias 2, 3/Disciplinas Op-
cionais Livres 3, 4 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 540 12

3.º Ano lectivo

Integração de Tecnolo-
gias de Informação no 
Ensino e Aprendiza-
gem 1 Obrigatória 135 3

Introdução à Educação 
Especial 1 » 135 3

Ét ica e Desenvolv i -
mento Profissional dos 
Professores 1 » 135 3

Métodos Pedagógicos 
Baseados na Disciplina 
I (Chinês) 1 » 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

學科教學法II（中文）1 必修 135 3

中國歷代詩詞曲賞析與教學1 " 135 3

中國思想史與教育1 " 135 3

通識教育科目2 " 270 6

自由選修科目4 " 135 3

第四學年

學校諮商與輔導1 必修 135 3

教學實習1 " 1560** 6

論孟與教育1 " 135 3

自由選修科目4 " 405 9

總學分 120

*每一學分的學時至少包含15小時的面授教學。

**實習學時包括至少90學時的教學實踐。學生須按規定進

行實習，而實習學時不得超過1560學時。

註：

1. 組成課程主修的學科單元/科目。本課程主修的學科單元/

科目總學分為66學分。

2. 有關科目表將於該大學網頁內公佈。

3. 修讀“語言與技能科目”及“自由選修科目”的要求將於

該大學網頁內公佈。

4. 學生可選讀由所屬學院或該大學其他學術單位所提供的

學科單元/科目作為“自由選修科目”。

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Métodos Pedagógicos 
Baseados na Disciplina 
II (Chinês) 1 Obrigatória 135 3

Apreciação e Ensino 
da Poesia , L í r icas e 
Cantigas em Dinastias 
Chinesas 1 » 135 3

História e Educação do 
Pensamento Chinês 1 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 270 6

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 135 3

4.º Ano lectivo

A c o n s e l h a m e n t o e 
Orientação aos Estu-
dantes 1 Obrigatória 135 3

Estágio Pedagógico 1 » 1560** 6

Analectos de Confúcio, 
Obras de Mêncio e Edu-
cação 1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 405 9

Número total de unidades de crédito 120

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 
de ensino presencial.

** As horas de estágio incluem, pelo menos, 90 horas de 
prática de ensino. Os estudantes devem efectuar o estágio em 
conformidade com as regras, não podendo as horas de estágio 
ultrapassar as 1560 horas.

Notas:

1. São as unidades curriculares/disciplinas que compõem 
o major do curso. O número total dos créditos das unidades 
curriculares/disciplinas que compõem o major do curso é 66 
unidades de crédito.

2. É publicada na página electrónica da Universidade a res-
pectiva lista de disciplinas.

3. São publicados na página electrónica da Universidade os 
requisitos para frequentar as «Disciplinas de Línguas e Outras 
Competências» e as «Disciplinas Opcionais Livres».

4. Os estudantes podem escolher as unidades curricula-
res/disciplinas ministradas pela faculdade a que pertencem, 
ou por outras unidades académicas da Universidade, para 
ser as «Disciplinas Opcionais Livres».
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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，本人於二零一九年七月二十九日作出批示，現

公佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：社會科學學士學位（經濟學）課程。

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門大學——社會

科學學院。

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位。

登記編號：UM-A41-L31-9419G-78。

課程的基本資料：

——根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》

第三十六條第一款（五）項的規定，澳門大學教務委員會於二零

一九年六月五日第五次會議決議修改刊登於二零一六年十二月

七日第四十九期《澳門特別行政區公報》第二組之澳門大學通告

內，澳門大學社會科學學院社會科學學士學位（經濟學）課程的

學術與教學編排和學習計劃。

——上述課程的新學術與教學編排和學習計劃載於本通告

的附件一及附件二，並為本通告的組成部分。

——上述新的學術與教學編排和學習計劃適用於2019/2020

學年起入學的學生。

二零一九年七月二十九日於高等教育局

代局長 曾冠雄

––––––––––

附件一

社會科學學士學位（經濟學）課程

學術與教學編排

一、課程頒授的學位名稱：社會科學學士。

二、學術領域：社會科學。

三、主修：經濟學。

四、課程一般期限：四學年。

五、授課語言：英文。

六、報讀條件：按照第10/2017號法律《高等教育制度》第

二十五條的規定。

七、畢業要求：完成課程所需的學分為120學分。

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 Admi-
nistrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por meu 
despacho de 29 de Julho de 2019, foi registado o curso do ensino 
superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências Sociais 
(Economia).

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Ciências Sociais.

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

N.º de registo: UM-A41-L31-9419G-78.

Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 
36.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela 
Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de 
Macau, na sua 5.ª sessão, realizada no dia 5 de Junho de 2019, 
deliberou alterar a organização científico-pedagógica e o pla-
no de estudos do curso de licenciatura em Ciências Sociais 
(Economia), da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade 
de Macau, publicados no aviso da Universidade de Macau no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 49, II Série, de 7 de Dezembro de 2016.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos do curso referido, constam dos Anexos I e II ao pre-
sente aviso e dele fazem parte integrante.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a 
frequência do curso no ano lectivo de 2019/2020.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 29 de Julho 
de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Chang Kun Hong.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de
licenciatura em Ciências Sociais (Economia)

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Licen-
ciatura em Ciências Sociais.

2. Área científica: Ciências Sociais.

3. Major: Economia.

4. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

5. Língua(s) veicular(es): Inglês.

6. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no 
artigo 25.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior).

7. Requisitos de graduação: O número de unidades de crédito 
necessário à conclusão do curso é de 120 unidades de crédito.
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附件二

社會科學學士學位（經濟學）課程

學習計劃

表一

學科單元/科目 種類 學時* 學分

第一學年

基礎微觀經濟學1 必修 135 3

基礎宏觀經濟學1 " 135 3

數學I1 " 135 3

數學II1 " 135 3

社群教育科目2 " 135 3

語言與技能科目2,3/自由選修科

目3,4

" 270 6

通識教育科目2 " 675 15

第二學年

統計學I1 必修 135 3

統計學II1 " 135 3

中階微觀經濟學I1 " 135 3

中階微觀經濟學II1 " 135 3

中階宏觀經濟學I1 " 135 3

中階宏觀經濟學II1 " 135 3

語言與技能科目2,3/自由選修科

目3,4

" 405 9

通識教育科目2 " 405 9

第三學年

計量經濟學I1 必修 135 3

社會科學研究專題I1 " 135 3

選修科目1,5 " 270 6

ANEXO II

Plano de estudos do curso de licenciatura
em Ciências Sociais (Economia)

Quadro I

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

1.º Ano lectivo

Microeconomia Básica 1 Obrigatória 135 3

Macroeconomia Básica 1 » 135 3

Matemática I 1 » 135 3

Matemática II 1 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Comunitária 2 » 135 3

Disciplinas de Línguas 
e Outras Competên-
cias 2, 3/Disciplinas Op-
cionais Livres 3, 4 » 270 6

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 675 15

2.º Ano lectivo

Estatística I 1 Obrigatória 135 3

Estatística II 1 » 135 3

Microeconomia Inter-
média I 1 » 135 3

Microeconomia Inter-
média II 1 » 135 3

Macroeconomia Inter-
média I 1 » 135 3

Macroeconomia Inter-
média II 1 » 135 3

Disciplinas de Línguas 
e Outras Competên-
cias 2, 3/Disciplinas Op-
cionais Livres 3, 4 » 405 9

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 405 9

3.º Ano lectivo

Econometria I 1 Obrigatória 135 3

Projecto de Investigação 
em Ciências Sociais I 1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 1, 5 » 270 6
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

通識教育科目2 必修 135 3

自由選修科目4 " 405 9

第四學年

選修科目1,5 必修 810 18

自由選修科目4 " 270 6

總學分 120

*每一學分的學時至少包含15小時的面授教學。

註：

1. 組成課程主修的學科單元/科目。本課程主修的學科單元/

科目總學分為60學分。

2. 有關科目表將於該大學網頁內公佈。

3. 修讀“語言與技能科目”及“自由選修科目”的要求將於

該大學網頁內公佈。

4. 學生可選讀由所屬學院或該大學其他學術單位所提供的

學科單元/科目作為“自由選修科目”。

5. 學生須修讀表二的選修學科單元/科目，以取得24學分，

當中，須修讀A組學科單元/科目以取得15學分，其餘9學分可修

讀A組或B組學科單元/科目以予取得。

表二

學科單元/科目 種類 學時* 學分

A組

管理經濟學 選修 135 3

貨幣與銀行 " 135 3

計量經濟學II " 135 3

經濟數學 " 135 3

經濟預測方法 " 135 3

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 Obrigatória 135 3

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 405 9

4.º Ano lectivo

Disciplinas Opcionais 1, 5 Obrigatória 810 18

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 270 6

Número total de unidades de crédito 120

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 
de ensino presencial.

Notas:

1. São as unidades curriculares/disciplinas que compõem 
o major do curso. O número total dos créditos das unidades 
curriculares/disciplinas que compõem o major do curso é 60 
unidades de crédito.

2. É publicada na página electrónica da Universidade a res-
pectiva lista de disciplinas.

3. São publicados na página electrónica da Universidade os 
requisitos para frequentar as «Disciplinas de Línguas e Outras 
Competências» e as «Disciplinas Opcionais Livres».

4. Os estudantes podem escolher as unidades curriculares/disci-
plinas ministradas pela faculdade a que pertencem, ou por outras 
unidades académicas da Universidade, para ser as «Disciplinas 
Opcionais Livres».

5. Os estudantes devem escolher as unidades curriculares/dis-
ciplinas optativas do quadro II para obter 24 unidades de 
crédito, das quais 15 unidades de crédito devem ser obtidas 
nas unidades curriculares/disciplinas do Grupo A, e para 
obter as restantes 9 unidades de crédito, podem escolher as 
unidades curriculares/disciplinas do Grupo A ou do Grupo B.

Quadro II

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Grupo A

Economia de Gestão Optativa 135 3

Moeda e Bancos » 135 3

Econometria II » 135 3

M a t e m á t i c a p a r a a 
Economia » 135 3

Métodos de Previsão 
em Economia » 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

國際貿易 選修 135 3

國際金融經濟學 " 135 3

發展經濟學I " 135 3

發展經濟學II " 135 3

制度經濟學 " 135 3

城市經濟學 " 135 3

經濟學思想史 " 135 3

應用經濟學 " 135 3

高級微觀經濟學 " 135 3

博奕論 " 135 3

資訊經濟學 " 135 3

福利經濟學 " 135 3

高級宏觀經濟學 " 135 3

公共經濟學 " 135 3

勞動經濟學 " 135 3

工業經濟學 " 135 3

法律與經濟 " 135 3

經濟學專題 " 135 3

社會科學研究專題II " 135 3

財務經濟學 " 135 3

B組

國際經濟法 選修 135 3

實習 " 400** 3

港澳及珠江三角洲經濟 " 135 3

歐洲經濟 " 135 3

西方經濟史 " 135 3

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Comércio Internacional Optativa 135 3

Economia Monetária 
Internacional » 135 3

Economia do Desen-
volvimento I » 135 3

Economia do Desen-
volvimento II » 135 3

Economia Institucional » 135 3

Economia Urbana » 135 3

História do Pensamen-
to Económico » 135 3

Economia Aplicada » 135 3

Microeconomia Avan-
çada » 135 3

Teoria dos Jogos » 135 3

Economia da Informa-
ção » 135 3

E c ono m i a do B em -
-Estar » 135 3

Macroeconomia Avan-
çada » 135 3

Economia Pública » 135 3

Economia do Trabalho » 135 3

Economia Industrial » 135 3

Direito e Economia » 135 3

Tópicos Seleccionados 
em Economia » 135 3

Projecto de Investigação 
em Ciências Sociais II » 135 3

Economia Financeira » 135 3

Grupo B

Direito Económico In-
ternacional Optativa 135 3

Estágio » 400** 3

E c o no m i a d e Ho n g 
Kong, Macau e do Del-
ta do Rio das Pérolas » 135 3

Economia Europeia » 135 3

História da Economia 
Ocidental » 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

中國社會經濟史 選修 135 3

現代澳門經濟 " 135 3

中國經濟 " 135 3

亞太地區經濟 " 135 3

*每一學分的學時至少包含15小時的面授教學。

**學生須按規定進行實習，而實習學時不得超過400學時。

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，本人於二零一九年七月二十六日作出批示，現

公佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：文學士學位（葡語研究）課程。

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門大學——人文學

院。

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位。

登記編號：UM-A88-L22-0119E-79。

課程的基本資料：

——根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》

第三十六條第一款（五）項的規定，澳門大學教務委員會於二零

一九年六月五日第五次會議決議修改刊登於二零一六年十二月

七日第四十九期《澳門特別行政區公報》第二組之澳門大學通告

內，澳門大學人文學院文學士學位（葡語研究）課程的學術與教

學編排和學習計劃。

——上述課程的新學術與教學編排和學習計劃載於本通告

的附件一及附件二，並為本通告的組成部分。

——上述新的學術與教學編排和學習計劃適用於2019/2020

學年起入學的學生。

二零一九年七月二十六日於高等教育局

局長 蘇朝暉

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

História Socioeconó-
mica da China Optativa 135 3

Economia Moderna de 
Macau » 135 3

Economia Chinesa » 135 3

Economia da Região 
da Ásia-Pacífico » 135 3

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 
de ensino presencial.

** Os estudantes devem efectuar o estágio em conformidade 
com as regras, não podendo as horas de estágio ultrapassar 
as 400 horas.

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 Administra-
tivo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por meu 
despacho de 26 de Julho de 2019, foi registado o curso do ensino 
superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Letras (Estu-
dos Portugueses).

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Letras.

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

N.º de registo: UM-A88-L22-0119E-79.

Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 
36.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela 
Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de 
Macau, na sua 5.ª sessão, realizada no dia 5 de Junho de 2019, 
deliberou alterar a organização científico-pedagógica e o plano 
de estudos do curso de licenciatura em Letras (Estudos Por-
tugueses), da Faculdade de Letras da Universidade de Macau, 
publicados no aviso da Universidade de Macau no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 49, II 
Série, de 7 de Dezembro de 2016.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos do curso referido, constam dos Anexos I e II ao pre-
sente aviso e dele fazem parte integrante.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a 
frequência do curso no ano lectivo de 2019/2020.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 26 de Julho 
de 2019.

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.
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附件一

文學士學位（葡語研究）課程

學術與教學編排

一、課程頒授的學位名稱：文學士。

二、學術領域：文學。

三、主修：葡語研究。

四、課程一般期限：四學年。

五、授課語言：葡萄牙語。

六、報讀條件：按照第10/2017號法律《高等教育制度》第

二十五條的規定。

七、畢業要求：完成課程所需的學分為132學分。

附件二

文學士學位（葡語研究）課程

學習計劃

表一

學科單元/科目 種類 學時* 學分

第一學年

聽力與會話I1 必修 270 6

閱讀理解與寫作I1 " 270 6

聽力與會話II1 " 270 6

閱讀理解與寫作II1 " 270 6

葡萄牙語言及文化II1 " 135 3

社群教育科目2 " 135 3

語言與技能科目2,3/自由選修科

目3,4

" 405 9

第二學年

聽力與會話III1 必修 270 6

閱讀理解與寫作III1 " 270 6

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de
licenciatura em Letras (Estudos Portugueses)

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Licen-
ciatura em Letras.

2. Área científica: Letras.

3. Major: Estudos Portugueses.

4. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

5. Língua(s) veicular(es): Português.

6. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no 
artigo 25.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior).

7. Requisitos de graduação: O número de unidades de crédito 
necessário à conclusão do curso é de 132 unidades de crédito.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de licenciatura
em Letras (Estudos Portugueses)

Quadro I

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

1.º Ano lectivo

Compreensão e Produ-
ção Oral I 1 Obrigatória 270 6

Compreensão e Produ-
ção Escrita I 1 » 270 6

Compreensão e Produ-
ção Oral II 1 » 270 6

Compreensão e Produ-
ção Escrita II 1 » 270 6

Língua e Cultura Por-
tuguesa II 1 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Comunitária 2 » 135 3

Disciplinas de Línguas 
e Outras Competên-
cias 2, 3/Disciplinas Op-
cionais Livres 3, 4 » 405 9

2.º Ano lectivo

Compreensão e Produ-
ção Oral III 1 Obrigatória 270 6

Compreensão e Produ-
ção Escrita III 1 » 270 6
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

聽力與會話IV1 必修 270 6

閱讀理解與寫作IV1 " 270 6

語言與技能科目2,3/自由選修科

目3,4

" 270 6

自由選修科目4 " 270 6

第三學年

專業寫作I1 必修 135 3

專業寫作II1 " 135 3

高級聽力與口語表達技巧I1 " 135 3

高級聽力與口語表達技巧II1 " 135 3

選修科目1,5 " 270 6

通識教育科目2 " 270 6

自由選修科目4 " 135 3

第四學年

研究方法與報告撰寫技巧1 必修 135 3

畢業專題1 " 135 3

選修科目1,5 " 270 6

通識教育科目2 " 810 18

總學分 132

*每一學分的學時至少包含15小時的面授教學。

註：

1. 組成課程主修的學科單元/科目。本課程主修的學科單元/

科目總學分為81學分。

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Compreensão e Produ-
ção Oral IV 1 Obrigatória 270 6

Compreensão e Produ-
ção Escrita IV 1 » 270 6

Disciplinas de Línguas 
e Outras Competên-
cias 2, 3/Disciplinas Op-
cionais Livres 3, 4 » 270 6

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 270 6

3.º Ano lectivo

Escr ita Prát ica para 
Fins Profissionais I 1 Obrigatória 135 3

Escr ita Prát ica para 
Fins Profissionais II 1 » 135 3

Técnicas Avançadas de 
Compreensão e Produ-
ção Oral I 1 » 135 3

Técnicas Avançadas de 
Compreensão e Produ-
ção Oral II 1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 1, 5 » 270 6

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 270 6

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 135 3

4.º Ano lectivo

Técnicas de Pesquisa e 
Elaboração de Relató-
rios 1 Obrigatória 135 3

Projecto de Graduação 1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 1, 5 » 270 6

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 810 18

Número total de unidades de crédito 132

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 
de ensino presencial.

Notas:

1. São as unidades curriculares/disciplinas que compõem 
o major do curso. O número total dos créditos das unidades 
curriculares/disciplinas que compõem o major do curso é 81 
unidades de crédito.
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2. 有關科目表將於該大學網頁內公佈。

3. 修讀“語言與技能科目”及“自由選修科目”的要求將於

該大學網頁內公佈。

4. 學生可選讀由所屬學院或該大學其他學術單位所提供的

學科單元/科目作為“自由選修科目”。

5. 學生須修讀表二的選修學科單元/科目，以取得12學分。

表二

學科單元/科目 種類 學時* 學分

筆譯I（葡譯中） 選修 135 3

語言學入門 " 135 3

葡語文學研究入門I " 135 3

葡語國家現當代史I " 135 3

專題I " 135 3

專題II " 135 3

筆譯II（中譯葡） " 135 3

葡語語言學：語法 " 135 3

葡語文學研究入門II " 135 3

葡語國家現當代史II " 135 3

專題III " 135 3

專題IV " 135 3

高級筆譯I（葡譯中） " 135 3

傳譯I（葡譯中） " 135 3

對外葡語教學I " 135 3

2. É publicada na página electrónica da Universidade a res-
pectiva lista de disciplinas.

3. São publicados na página electrónica da Universidade os 
requisitos para frequentar as «Disciplinas de Línguas e Outras 
Competências» e as «Disciplinas Opcionais Livres».

4. Os estudantes podem escolher as unidades curricula-
res/disciplinas ministradas pela faculdade a que pertencem, 
ou por outras unidades académicas da Universidade, para 
ser as «Disciplinas Opcionais Livres».

5. Os estudantes devem escolher as unidades curriculares/dis-
ciplinas optativas do quadro II para obter 12 unidades de 
crédito.

Quadro II

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Tradução I (Português 
para Chinês) Optativa 135 3

Introdução à Linguística » 135 3

Introdução ao Estudo 
da Literatura de Lín-
gua Portuguesa I » 135 3

H istór ia Moder na e 
Contemporânea dos 
Países de Língua Por-
tuguesa I » 135 3

Tópicos Especiais I » 135 3

Tópicos Especiais II » 135 3

Tradução II (Chinês 
para Português) » 135 3

Linguística Portuguesa: 
Gramática » 135 3

Introdução ao Estudo 
da Literatura de Lín-
gua Portuguesa II » 135 3

H istór ia Moder na e 
Contemporânea dos 
Países de Língua Por-
tuguesa II » 135 3

Tópicos Especiais III » 135 3

Tópicos Especiais IV » 135 3

Tradução Avançada I 
(Português para Chinês) » 135 3

Interpretação I (Portu-
guês para Chinês) » 135 3

Ensino do Português 
como Língua Estran-
geira I » 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

葡語國家當代社會與制度I 選修 135 3

專題V " 135 3

專題VI " 135 3

高級筆譯II（中譯葡） " 135 3

傳譯II（中譯葡） " 135 3

對外葡語教學II " 135 3

葡語國家當代社會與制度II " 135 3

專題VII " 135 3

專題VIII " 135 3

葡萄牙語戲劇 " 135 3

*每一學分的學時至少包含15小時的面授教學。

（是項刊登費用為 $40,441.00）

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，本人於二零一九年七月二十九日作出批示，現

公佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：理學士學位（數學）課程。

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門大學——科技

學院。

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位。

登記編號：UM-A09-L54-1119E-81。

課程的基本資料：

——根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》

第三十六條第一款（五）項的規定，澳門大學教務委員會於二零

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Instituições e Socieda-
des Contemporâneas 
dos Países de Língua 
Portuguesa I Optativa 135 3

Tópicos Especiais V » 135 3

Tópicos Especiais VI » 135 3

Tradução Ava nçada 
II (Chinês para Portu-
guês) » 135 3

Interpretação II (Chinês 
para Português) » 135 3

Ensino do Português 
como Língua Estran-
geira II » 135 3

Instituições e Socieda-
des Contemporâneas 
dos Países de Língua 
Portuguesa II » 135 3

Tópicos Especiais VII » 135 3

Tópicos Especiais VIII » 135 3

Teatro em Língua Por-
tuguesa » 135 3

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 
de ensino presencial.

(Custo desta publicação $ 40 441,00)

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 Adminis-
trativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por meu 
despacho de 29 de Julho de 2019, foi registado o curso do ensi-
no superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências (Mate-
mática).

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

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

N.º de registo: UM-A09-L54-1119E-81.

Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 
36.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela 
Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de 
Macau, na sua 5.ª sessão, realizada no dia 5 de Junho de 2019, 
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一九年六月五日第五次會議決議修改澳門大學科技學院理學士

學位（數學）課程（該課程的登記通告刊登於二零一八年八月

二十二日第三十四期《澳門特別行政區公報》第二組副刊）的學

術與教學編排和學習計劃。

——上述課程的新學術與教學編排和學習計劃載於本通告

的附件一及附件二，並為本通告的組成部分。

——上述新的學術與教學編排和學習計劃適用於2019/2020

學年起入學的學生。

二零一九年七月二十九日於高等教育局

代局長 曾冠雄

––––––––––

附件一

理學士學位（數學）課程

學術與教學編排

一、課程頒授的學位名稱：理學士

二、學術領域：理學

三、主修：數學

四、本課程主修設以下範疇：

（一）數學與應用

（二）統計及數據科學

五、課程一般期限：四學年

六、授課語言：英文

七、報讀條件：按照第10/2017號法律《高等教育制度》第

二十五條的規定。

八、畢業要求：完成課程所需的學分為120學分。

附件二

理學士學位（數學）課程

學習計劃

表一

學科單元/科目 種類 學時* 學分

第一學年

線性代數I1 必修 135 3

線性代數II1 " 135 3

微積分進階1 " 135 3

deliberou alterar a organização científico-pedagógica e o plano 
de estudos do curso de licenciatura em Ciências (Matemática), 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Macau (o aviso do registo do curso foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, Suplemento, de 22 de Agosto de 2018).

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos do curso referido, constam dos Anexos I e II ao pre-
sente aviso e dele fazem parte integrante.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a 
frequência do curso no ano lectivo de 2019/2020.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 29 de Julho 
de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Chang Kun Hong.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de
licenciatura em Ciências (Matemática)

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Licen-
ciatura em Ciências.

2. Área científica: Ciências.

3. Major: Matemática.

 4. Major do curso compreende as seguintes áreas:

1) Matemática e Aplicações;

2) Estatística e Ciência de Dados.

5. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

6. Língua(s) veicular(es): Inglês.

7. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no 
artigo 25.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior).

8. Requisitos de graduação: O número de unidades de crédito 
necessário à conclusão do curso é de 120 unidades de crédito.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de licenciatura
em Ciências (Matemática)

Quadro I

Unidades curriculares/
 /Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

1.º Ano lectivo

Álgebra Linear I 1 Obrigatória 135 3

Álgebra Linear II 1 » 135 3

Cálculo Intermédio1 » 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

社群教育科目2 必修 90 2

語言與技能科目2, 3/自由選修科

目3, 4

" 540 12

通識教育科目2 " 135 3

自由選修科目4 " 135 3

選讀數學與應用範疇的學生須修讀：

離散數學1 必修 135 3

選讀統計及數據科學範疇的學生須修讀：

程序設計科學1 必修 135 3

離散結構1 " 135 3

第二學年

多元微積分1 必修 135 3

數學分析I1 " 135 3

數學分析II1 " 135 3

概率論1 " 135 3

應用統計1 " 135 3

社群教育科目2 " 45 1

語言與技能科目2, 3/自由選修科

目3, 4

" 135 3

通識教育科目2 " 270 6

選讀數學與應用範疇的學生須修讀：

數值分析1 必修 135 3

Unidades curriculares/
 /Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Disciplinas da Educa-
ção Comunitária 2 Obrigatória 90 2

Disciplinas de Línguas 
e Outras Competên-
cias 2, 3/Disciplinas Op-
cionais Livres 3, 4 » 540 12

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 135 3

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 135 3

Os estudantes que escolhem a área de Matemática e Apli-
cações devem frequentar:

Matemática Discreta 1 Obrigatória 135 3

Os estudantes que escolhem a área de Estatística e Ciência 
de Dados devem frequentar:

Ciência da Programa-
ção 1 Obrigatória 135 3

Estruturas Discretas 1 » 135 3

2.º Ano lectivo

Cálculo Multivariado 1 Obrigatória 135 3

Análise Matemática I 1 » 135 3

Análise Matemática II 1 » 135 3

Probabilidade 1 » 135 3

Estatística Aplicada 1 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Comunitária 2 » 45 1

Disciplinas de Línguas 
e Outras Competências 

2, 3/Disciplinas Opcio-
nais Livres 3, 4 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 270 6

Os estudantes que escolhem a área de Matemática e Apli-
cações devem frequentar:

Análises Numéricas 1 Obrigatória 135 3

Gestão de Operações 1 » 135 3

Física I 1 » 135 3

Os estudantes que escolhem a área de Estatística e Ciência 
de Dados devem frequentar:

Análise Estatística 
Linear 1 Obrigatória 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

運籌學1 必修 135 3

物理I1 " 135 3

選讀統計及數據科學範疇的學生須修讀：

線性統計分析1 必修 135 3

計算統計1 " 135 3

自由選修科目4 " 135 3

第三學年

常微分方程1 必修 135 3

隨機過程引論1 " 135 3

通識教育科目2 " 405 9

選讀數學與應用範疇的學生須修讀：

複分析1 必修 135 3

抽象代數1 " 135 3

數學實驗1 " 135 3

選修科目1, 5 " 270 6

自由選修科目4 " 135 3

選讀統計及數據科學範疇的學生須修讀：

數據庫系統導論1 必修 135 3

基於數據的抽樣方法1 " 135 3

多變量數據統計分析1 " 135 3

選修科目1, 5 " 405 9

第四學年

選修科目1, 5 必修 135 3

通識教育科目2 " 270 6

選讀數學與應用範疇的學生須修讀：

實分析與希爾伯特空間引論1 必修 135 3

數學研究1 " 135 3

Unidades curriculares/
 /Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Estatística Computa-
cional 1 Obrigatória 135 3

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 135 3

3.º Ano lectivo

Equações Diferenciais 
Ordinárias 1 Obrigatória 135 3

Introdução ao Processo 
Estocástico 1 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 405 9

Os estudantes que escolhem a área de Matemática e Apli-
cações devem frequentar:

Análise Complexa 1 Obrigatória 135 3

Álgebra Abstracta 1 » 135 3

Matemát ica Exper i-
mental 1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 1, 5 » 270 6

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 135 3

Os estudantes que escolhem a área de Estatística e Ciência 
de Dados devem frequentar:

Introdução aos Siste-
mas de Base de Dados 1 Obrigatória 135 3

Métodos de Amostra-
gem Baseada em Da-
dos 1 » 135 3

Análise Estatística de 
Dados Multivariados 1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 1, 5 » 405 9

4.º Ano lectivo

Disciplinas Opcionais 1, 5 Obrigatória 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 270 6

Os estudantes que escolhem a área de Matemática e Apli-
cações devem frequentar:

Introdução à Análise 
Real e Espaço de Hil-
bert 1 Obrigatória 135 3

Investigação em Mate-
mática 1 » 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

自由選修科目4 必修 270 6

選讀統計及數據科學範疇的學生須修讀：

非參數統計1 必修 135 3

畢業專題1 " 135 3

自由選修科目4 " 135 3

總學分 120

*每一學分的學時至少包含15小時的面授教學。

註：

1. 組成課程主修的學科單元/科目。學生須選讀任一主修範

疇。選讀數學與應用範疇的學生，須修讀共66學分的主修學科單

元/科目；選讀統計及數據科學範疇的學生，須修讀共69學分的

主修學科單元/科目。

2. 有關科目表將於該大學網頁內公佈。

3. 修讀“語言與技能科目”及“自由選修科目”的要求將於

該大學網頁內公佈。

4. 學生可選讀由所屬學院或該大學其他學術單位所提供的

學科單元/科目作為“自由選修科目”。

5. 學生須按已選範疇修讀載於表二的選修學科單元/科目，

以取得9學分或12學分。

表二

學科單元/科目 種類 學時* 學分

選讀數學與應用範疇的學生須修讀三門選修學科單元/科目，

以取得9學分：

偏微分方程 選修 135 3

數學分析III " 135 3

數學史 " 135 3

隨機微積分引論 " 135 3

Unidades curriculares/
 /Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 Obrigatória 270 6

Os estudantes que escolhem a área de Estatística e Ciência 
de Dados devem frequentar:

Estatística não Paramé-
trica 1 Obrigatória 135 3

Projecto de Graduação 1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 135 3

Número total de unidades de crédito 120

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 
de ensino presencial.

Notas:

1. São as unidades curriculares/disciplinas que compõem o 
major do curso. Os estudantes devem escolher uma das áreas 
do major. Os estudantes que escolhem a área de Matemática 
e Aplicações devem frequentar as unidades curriculares/dis-
ciplinas do major com um total de 66 unidades de crédito; os 
estudantes que escolhem a área de Estatística e Ciência de Da-
dos devem frequentar as unidades curriculares/disciplinas do 
major com um total de 69 unidades de crédito.

2. É publicada na página electrónica da Universidade a res-
pectiva lista de disciplinas.

3. São publicados na página electrónica da Universidade os 
requisitos para frequentar as «Disciplinas de Línguas e Outras 
Competências» e as «Disciplinas Opcionais Livres».

4. Os estudantes podem escolher as unidades curriculares/disci-
plinas ministradas pela faculdade a que pertencem, ou por outras 
unidades académicas da Universidade, para ser as «Disciplinas 
Opcionais Livres».

5. Os estudantes devem frequentar as unidades curricula-
res/disciplinas optativos da área escolhida do quadro II, para 
obter 9 ou 12 unidades de crédito.

Quadro II

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Os estudantes que escolhem a área de Matemática e Apli-
cações devem frequentar 3 unidades curriculares/discipli-
nas optativas para obter 9 unidades de crédito:

Equações Diferenciais 
Parciais Optativa 135 3

Análise Matemática III » 135 3

História da Matemática » 135 3

Introdução ao Cálculo 
Estocástico » 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

時間序列分析 選修 135 3

應用線性代數 " 135 3

數值矩陣分析 " 135 3

智能計算導論 " 135 3

數學建模 " 135 3

應用數學專題 " 135 3

金融數學引論 " 135 3

傅立葉與信號分析 " 135 3

選讀統計及數據科學範疇的學生須選讀四門選修學科單元/科

目，以取得12學分：

面向對象編程和數據結構 選修 135 3

算法設計與分析 " 135 3

數據庫系統進階 " 135 3

人工智能 " 135 3

數據與信息可視化 " 135 3

雲端計算與大數據系統 " 135 3

機器學習 " 135 3

模式識別 " 135 3

自然語言處理 " 135 3

隨機微積分引論 " 135 3

時間序列分析 " 135 3

應用回歸分析 " 135 3

貝葉斯數據分析方法 " 135 3

數據挖掘與統計學習 " 135 3

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Análise de Séries Tem-
porais Optativa 135 3

Álgebra Linear Apli-
cada » 135 3

Anál ise de Matr izes 
Numéricas » 135 3

Introdução à Inteligên-
cia Computacional » 135 3

Modelação Matemática » 135 3

Tópicos em Matemática 
Aplicada » 135 3

Introdução à Matemá-
tica Financeira » 135 3

Fourier e Análise de 
Sinais » 135 3

Os estudantes que escolhem a área de Estatística e Ciência 
de Dados devem frequentar 4 unidades curriculares/disci-
plinas optativas para obter 12 unidades de crédito:

Programação Orienta-
da aos Objectos e Es-
truturas de Dados Optativa 135 3

Desenho e Análise de 
Algoritmos » 135 3

Sistemas de Base de 
Dados Avançados » 135 3

Inteligência Artificial » 135 3

Visualização de Dados 
e de Informações » 135 3

Computação em Nuvem 
e Sistemas de Big Data » 135 3

Aprendizagem de Má-
quina » 135 3

Recon hec i mento de 
Padrões » 135 3

Processamento de Lin-
guagem Natural » 135 3

Introdução ao Cálculo 
Estocástico » 135 3

Análise de Séries Tem-
porais » 135 3

Análise Aplicada de 
Regressão » 135 3

Método Bayesiano em 
Análise de Dados » 135 3

Mineração de Dados e 
Aprendizagem Estatís-
tica » 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

實驗設計與分析 選修 135 3

大數據推斷之優化 " 135 3

生命科學統計技術 " 135 3

統計與數據科學專題 " 135 3

*每一學分的學時至少包含15小時的面授教學。

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，本人於二零一九年七月二十九日作出批示，現

公佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：教育學士學位（英文）課程。

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門大學——教育

學院。

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位。

登記編號：UM-A123-L13-9419G-85。

課程的基本資料：

——根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》

第三十六條第一款（五）項的規定，澳門大學教務委員會於二零

一九年六月五日第五次會議決議修改刊登於二零一六年十二月

七日第四十九期《澳門特別行政區公報》第二組之澳門大學通告

內，澳門大學教育學院教育學士學位（英文）課程的學術與教學

編排和學習計劃。

——上述課程的新學術與教學編排和學習計劃載於本通告

的附件一及附件二，並為本通告的組成部分。

——上述新的學術與教學編排和學習計劃適用於2019/2020

學年起入學的學生。

二零一九年七月二十九日於高等教育局

代局長 曾冠雄

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Desenho e Análise de 
Experiências Optativa 135 3

Optimização para Infe-
rência de Big Data » 135 3

Técnicas Estatísticas 
em Ciências da Vida » 135 3

Tópicos em Estatística 
e Ciência de Dados » 135 3

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 
de ensino presencial.

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 Adminis-
trativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por meu 
despacho de 29 de Julho de 2019, foi registado o curso do ensi-
no superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências da 
Educação (Inglês).

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Ciências da Educação.

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

N.º de registo: UM-A123-L13-9419G-85.

Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 
36.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela 
Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de 
Macau, na sua 5.ª sessão, realizada no dia 5 de Junho de 2019, 
deliberou alterar a organização científico-pedagógica e o plano 
de estudos do curso de licenciatura em Ciências da Educação 
(Inglês), da Faculdade de Ciências da Educação da Universida-
de de Macau, publicados no aviso da Universidade de Macau 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 49, II Série, de 7 de Dezembro de 2016.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos do curso referido, constam dos Anexos I e II ao pre-
sente aviso e dele fazem parte integrante.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a 
frequência do curso no ano lectivo de 2019/2020.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 29 de Julho 
de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Chang Kun Hong.



14030 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 32 期 —— 2019 年 8 月 7 日

附件一

教育學士學位（英文）課程

學術與教學編排

一、課程頒授的學位名稱：教育學士。

二、學術領域：教育學。

三、主修：教育（英文）。

四、課程一般期限：四學年。

五、授課語言：英文。

六、報讀條件：按照第10/2017號法律《高等教育制度》第

二十五條的規定。

七、畢業要求：完成課程所需的學分為120學分。

附件二

教育學士學位（英文）課程

學習計劃

學科單元/科目 種類 學時* 學分

第一學年

教育學導論1 必修 135 3

應用英語研究導論1 " 135 3

英語語言教學導論1 " 135 3

課程與教學論1 " 135 3

社群教育科目2 " 90 2

語言與技能科目2, 3/自由選修科

目3, 4

" 540 12

通識教育科目2 " 540 12

第二學年

語言學習理論和英語教學1 必修 135 3

教育社會學1 " 135 3

教育心理學1 " 135 3

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de
licenciatura em Ciências da Educação (Inglês)

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Licen-
ciatura em Ciências da Educação.

2. Área científica: Ciências da Educação.

3. Major: Educação (Inglês).

4. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

5. Língua(s) veicular(es): Inglês.

6. Condições de candidatura: De acordo com o artigo 25.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior).

7. Requisitos de graduação: O número de unidades de crédito 
necessário à conclusão do curso é de 120 unidades de crédito.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de licenciatura
em Ciências da Educação (Inglês)

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

1.º Ano lectivo

Introdução à Educação 1 Obrigatória 135 3

Introdução aos Estudos 
do Inglês Aplicado1 » 135 3

Introdução ao Ensino 
da Língua Inglesa 1 » 135 3

Teorias do Currículo e 
do Ensino 1 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Comunitária 2 » 90 2

Disciplinas de Línguas 
e Outras Competên-
cias 2, 3/Disciplinas Op-
cionais Livres 3, 4 » 540 12

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 540 12

2.º Ano lectivo

Teorias sobre Apren-
dizagem de Línguas e 
Ensino da Língua In-
glesa 1 Obrigatória 135 3

Sociologia da Educa-
ção 1 » 135 3

Psicologia Educacional 1 » 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

學科教學法I（英文）1 必修 135 3

學科教學法II（英文）1 " 135 3

社群教育科目2 " 45 1

語言與技能科目2, 3/自由選修科

目3, 4

" 135 3

通識教育科目2 " 540 12

自由選修科目4 " 135 3

第三學年

讀寫教學1 必修 135 3

聽說教學1 " 135 3

資訊科技融入教學1 " 135 3

特殊教育導論1 " 135 3

教師倫理與教師專業發展1 " 135 3

英語教學——社會與文化1 " 135 3

英語課堂的教學創意1 " 135 3

自由選修科目4 " 405 9

第四學年

學校諮商與輔導1 必修 135 3

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Métodos Pedagógicos 
Baseados na Disciplina 
I (Inglês) 1 Obrigatória 135 3

Métodos Pedagógicos 
Baseados na Disciplina 
II (Inglês) 1 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Comunitária 2 » 45 1

Disciplinas de Línguas 
e Outras Competên-
cias 2, 3/Disciplinas Op-
cionais Livres 3, 4 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 540 12

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 135 3

3.º Ano lectivo

Ensino de L eitura e 
Escrita 1 Obrigatória 135 3

Ensino de Compreen-
são Auditiva e Produ-
ção Oral 1 » 135 3

Integração de Tecnolo-
gias de Informação no 
Ensino e Aprendiza-
gem 1 » 135 3

Introdução à Educação 
Especial 1 » 135 3

Ét ica e Desenvolv i -
mento Profissional dos 
Professores 1 » 135 3

Aspectos Sociocultu-
rais do Ensino da Lín-
gua Inglesa 1 » 135 3

Cr iat iv idade pa ra o 
Ensino em Aulas da 
Língua Inglesa 1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 405 9

4.º Ano lectivo

A c o n s e l h a m e n t o e 
Orientação aos Estu-
dantes 1 Obrigatória 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

教學實習1 必修 1560** 6

實用課堂英語1 " 135 3

自由選修科目4 " 270 6

總學分 120

*每一學分的學時至少包含15小時的面授教學。

**實習學時包括至少90學時的教學實踐。學生須按規定進

行實習，而實習學時不得超過1560學時。

註：

1. 組成課程主修的學科單元/科目。本課程主修的學科單元/

科目總學分為60學分。

2. 有關科目表將於該大學網頁內公佈。

3. 修讀“語言與技能科目”及“自由選修科目”的要求將於

該大學網頁內公佈。

4. 學生可選讀由所屬學院或該大學其他學術單位所提供的

學科單元/科目作為“自由選修科目”。

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，本人於二零一九年七月二十九日作出批示，現

公佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：哲學碩士學位（葡萄牙語言及跨文化研究）課

程。

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門大學——人文學

院。

課程所頒授的學位、文憑或證書：碩士學位。

登記編號：UM-A37-M22-9519E-86。

課程的基本資料：

——根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》

第三十六條第一款（五）項的規定，澳門大學教務委員會於二零

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Estágio Pedagógico 1 Obrigatória 1560** 6

Inglês Escolar Prático 1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 270 6

Número total de unidades de crédito 120

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 
de ensino presencial.

** As horas de estágio incluem, pelo menos, 90 horas de 
prática de ensino. Os estudantes devem efectuar o estágio em 
conformidade com as regras, não podendo as horas de estágio 
ultrapassar as 1560 horas.

Notas:

1. São as unidades curriculares/disciplinas que compõem 
o major do curso. O número total dos créditos das unidades 
curriculares/disciplinas que compõem o major do curso é 60 
unidades de crédito.

2. É publicada na página electrónica da Universidade a res-
pectiva lista de disciplinas.

3. São publicados na página electrónica da Universidade os 
requisitos para frequentar as «Disciplinas de Línguas e Outras 
Competências» e as «Disciplinas Opcionais Livres».

4. Os estudantes podem escolher as unidades curriculares/disci-
plinas ministradas pela faculdade a que pertencem, ou por outras 
unidades académicas da Universidade, para ser as «Disciplinas 
Opcionais Livres».

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 Adminis-
trativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por meu 
despacho de 29 de Julho de 2019, foi registado o curso do ensi-
no superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de mestrado em Língua Portu-
guesa e Estudos Interculturais.

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Letras.

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
mestre.

N.º de registo: UM-A37-M22-9519E-86.

Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 
36.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela 
Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de 
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一九年一月十六日第三次會議決議修改刊登於二零一七年二月

二十二日第八期《澳門特別行政區公報》第二組副刊之澳門大學

通告內，澳門大學人文學院文學碩士學位（葡萄牙語言及跨文化

研究）課程的學術與教學編排和學習計劃。

——澳門大學教務委員會於二零一九年六月五日第五次會議

決議修改上述文學碩士學位（葡萄牙語言及跨文化研究）課程的

名稱為哲學碩士學位（葡萄牙語言及跨文化研究）課程。

——上述課程的新學術與教學編排和學習計劃載於本通告

的附件一及附件二，並為本通告的組成部分。

——上述新的學術與教學編排和學習計劃適用於2019/2020

學年起入學的學生。

二零一九年七月二十九日於高等教育局

代局長 曾冠雄

––––––––––

附件一

哲學碩士學位（葡萄牙語言及跨文化研究）課程

學術與教學編排

一、課程頒授的學位名稱：哲學碩士。

二、知識範疇：文學。

三、專業：葡萄牙語言及跨文化研究。

四、本課程設以下選修範疇：

（一）應用語言學；

（二）文學和文化研究。

五、課程一般期限：兩學年。

六、授課語言：葡文。

七、報讀條件：按照第10/2017號法律《高等教育制度》第

二十條第八款的規定。

八、畢業要求：

（一）為完成本課程，學生須選讀任一範疇，並取得30學

分。

（二）取得碩士學位尚取決於撰寫及提交一篇原創書面論

文，並進行公開答辯且獲通過。

Macau, na sua 3.ª sessão, realizada no dia 16 de Janeiro de 
2019, deliberou alterar a organização científico-pedagógica e o 
plano de estudos do curso de mestrado em Letras (Língua Por-
tuguesa e Estudos Interculturais), da Faculdade de Letras da 
Universidade de Macau, publicados no aviso da Universidade 
de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 8, II Série, Suplemento, de 22 de Fevereiro de 
2017.

— O Senado da Universidade de Macau, na sua 5.ª sessão, 
realizada no dia 5 de Junho de 2019, deliberou alterar a desig-
nação do curso de mestrado em Letras (Língua Portuguesa e 
Estudos Interculturais) referido acima para curso de mestrado 
em Língua Portuguesa e Estudos Interculturais.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos do curso referido, constam dos Anexos I e II ao pre-
sente aviso e dele fazem parte integrante.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a 
frequência do curso no ano lectivo de 2019/2020.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 29 de Julho 
de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Chang Kun Hong.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de
mestrado em Língua Portuguesa e Estudos Interculturais

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Mes-
trado.

2. Ramo de conhecimento: Letras.

3. Especialidade(s): Língua Portuguesa e Estudos Intercultu-
rais.

4. O curso compreende as seguintes áreas opcionais:

1) Linguística Aplicada;

2) Estudos Literários e Culturais.

5. Duração normal do curso: Dois anos lectivos.

6. Língua(s) veicular(es): Português.

7. Condições de candidatura: De acordo com o disposto 
no n.º 8 do artigo 20.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino 
superior).

8. Requisitos de graduação:

1) Para a conclusão do curso, os estudantes devem escolher 
uma das áreas, e obter 30 unidades de crédito.

2) A obtenção do grau de mestre está ainda condicionada à 
elaboração, entrega, discussão pública e aprovação de uma dis-
sertação escrita original.
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附件二

哲學碩士學位（葡萄牙語言及跨文化研究）課程

學習計劃

表一

學科單元/科目 種類 面授學時 學分

應用語言學

語言學研究方法I 必修 45 3

語言學研究方法II " 45 3

學術研究及論文寫作指導 " 45 3

澳門大學人文學院碩士學位課

程內一門學科單元 /科目（須經

人文學院同意）

" 45 3

論文 " — 12

學生須修讀兩門選修學科單元/科目，以取得6學分：

專業葡語I 選修 45 3

專業葡語II " 45 3

母語和第二語言習得過程 " 45 3

葡語作為第二語言教學法 " 45 3

對外葡語課程規劃及教學資料

評估

" 45 3

對外葡語閱讀技巧訓練 " 45 3

葡語作為第二語言教學課程設

計與實踐

" 45 3

ANEXO II

Plano de estudos do curso de mestrado em
Língua Portuguesa e Estudos Interculturais

Quadro I

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades
de crédito

Linguística Aplicada

Métodos de Pesquisa 
em Linguística I Obrigatória 45 3

Métodos de Pesquisa 
em Linguística II » 45 3

Estudo Académico e 
Orientações para a Ela-
boração da Dissertação » 45 3

Uma unidade curricu-
lar/disciplina dos cursos 
de mestrado, ministra-
dos pela Faculdade de 
Letras da Universidade 
de Macau (Sujeito ao 
Consentimento da Fa-
culdade de Letras) » 45 3

Dissertação » -- 12

Os estudantes devem escolher 2 unidades curriculares/dis-
ciplinas optativas para obter 6 unidades de crédito:

Por tug uês pa ra f i ns 
profissionais I Optativa 45 3

Por tug uês pa ra f i ns 
profissionais II » 45 3

Processo de Aquisição 
de Língua Materna (L1) 
e Língua Segunda (L2) » 45 3

Metodologia do Ensi-
no de Português como 
Língua Segunda » 45 3

Planif icação do Cur-
rículo e Avaliação dos 
Materiais para o Ensi-
no do Português como 
Língua Estrangeira » 45 3

Treino de Habilidades 
de Leitura em Portu-
guês como Língua Es-
trangeira » 45 3

Planificação e Práticas 
de Ensino do Português 
como Língua Segunda » 45 3
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學科單元/科目 種類 面授學時 學分

葡萄牙語社會語言學 選修 45 3

葡語應用語言學專題I " 45 3

葡語應用語言學專題II " 45 3

總學分 30

表二

學科單元/科目 種類 面授學時 學分

文學和文化研究

文學和文化研究方法I 必修 45 3

文學和文化研究方法II " 45 3

學術研究及論文寫作指導 " 45 3

澳門大學人文學院碩士學位課

程內一門學科單元 /科目（須經

人文學院同意）

" 45 3

論文 " — 12

學生須修讀兩門選修學科單元/科目，以取得6學分：

專業葡語I 選修 45 3

專業葡語II " 45 3

葡萄牙在亞太地區的影響 " 45 3

葡語國家現代文學 " 45 3

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades
de crédito

S o c iol i ng u í s t i c a d a 
Língua Portuguesa Optativa 45 3

Tópicos Especiais em 
Linguística Aplicada 
na Área do Português I » 45 3

Tópicos Especiais em 
Linguística Aplicada na 
Área do Português II » 45 3

Número total de unidades de crédito 30

Quadro II

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades
de crédito

Estudos Literários e Culturais

Metodologia dos Estu-
dos Literários e Cultu-
rais I Obrigatória 45 3

Metodologia dos Estu-
dos Literários e Cultu-
rais II » 45 3

Estudo Académico e 
Orientações para a Ela-
boração da Dissertação » 45 3

Uma unidade curricu-
lar/disciplina dos cursos 
de mestrado, ministra-
dos pela Faculdade de 
Letras da Universidade 
de Macau (Sujeito ao 
Consentimento da Fa-
culdade de Letras) » 45 3

Dissertação » -- 12

Os estudantes devem escolher 2 unidades curriculares/dis-
ciplinas optativas para obter 6 unidades de crédito:

Por tug uês pa ra f i ns 
profissionais I Optativa 45 3

Por tug uês pa ra f i ns 
profissionais II » 45 3

Influência de Portugal 
n a Reg ião d a Á s ia -
-Pacífico » 45 3

Literatura Moderna 
dos Países de Língua 
Portuguesa » 45 3
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學科單元/科目 種類 面授學時 學分

中國與葡語國家關係 選修 45 3

葡萄牙語文學中的東方形象 " 45 3

澳門的葡語文學 " 45 3

文學和文化研究——專題講座I " 45 3

文學和文化研究——專題講座

II

" 45 3

跨文化交際 " 45 3

語法與交流 " 45 3

文學與其他藝術 " 45 3

總學分 30

（是項刊登費用為 $32,128.00）

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，本人於二零一九年七月三十一日作出批示，現

公佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：教育學士學位（學前教育）課程。

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門大學——教育

學院。

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位。

登記編號：UM-A36-L12-9519G-82。

課程的基本資料：

——根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》

第三十六條第一款（五）項的規定，澳門大學教務委員會於二零

一九年六月五日第五次會議決議修改刊登於二零一六年十二月

七日第四十九期《澳門特別行政區公報》第二組之澳門大學通告

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades
de crédito

Relações entre a China 
e os Países de Língua 
Portuguesa Optativa 45 3

Imagens do Oriente na 
Literatura em Língua 
Portuguesa » 45 3

Literatura de Macau 
em Língua Portuguesa » 45 3

Tema Especial sobre 
Estudos Literár ios e 
Culturais I » 45 3

Tema Especial sobre 
Estudos Literár ios e 
Culturais II » 45 3

Comunicação Intercul-
tural » 45 3

Gramática e Comuni-
cação » 45 3

Literatu ra e Outras 
Artes » 45 3

Número total de unidades de crédito 30

(Custo desta publicação $ 32 128,00)

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 Adminis-
trativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por meu 
despacho de 31 de Julho de 2019, foi registado o curso do ensino 
superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências da 
Educação (Educação Pré-Primária).

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Ciências da Educação.

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

N.º de registo: UM-A36-L12-9519G-82.

Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 
36.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela 
Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de 
Macau, na sua 5.ª sessão, realizada no dia 5 de Junho de 2019, 
deliberou alterar a organização científico-pedagógica e o plano 
de estudos do curso de licenciatura em Ciências da Educação 
(Educação Pré-Primária), da Faculdade de Ciências da Educa-



N.º 32 — 7-8-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14037

內，澳門大學教育學院教育學士學位（學前教育）課程的學術與

教學編排和學習計劃。

——上述課程的新學術與教學編排和學習計劃載於本通告

的附件一及附件二，並為本通告的組成部分。

——上述新的學術與教學編排和學習計劃適用於2019/2020

學年起入學的學生。

二零一九年七月三十一日於高等教育局

代局長 曾冠雄

––––––––––

附件一

教育學士學位（學前教育）課程

學術與教學編排

一、課程頒授的學位名稱：教育學士。

二、學術領域：教育學。

三、主修：學前教育。

四、課程一般期限：四學年。

五、授課語言：中文為主，英文為輔。

六、報讀條件：按照第10/2017號法律《高等教育制度》第

二十五條的規定。

七、畢業要求：完成課程所需的學分為121學分。

附件二

教育學士學位（學前教育）課程

學習計劃

學科單元/科目 種類 學時* 學分

第一學年

教育學導論1 必修 135 3

兒童早期發展1 " 135 3

音樂技能I1 " 135 3

視覺藝術I：探索與發現1 " 135 3

社群教育科目2 " 135 3

ção da Universidade de Macau, publicados no aviso da Univer-
sidade de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 49, II Série, de 7 de Dezembro de 2016.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos do curso referido, constam dos Anexos I e II ao pre-
sente aviso e dele fazem parte integrante.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a 
frequência do curso no ano lectivo de 2019/2020.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 31 de Julho 
de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Chang Kun Hong.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de
licenciatura em Ciências da Educação 

(Educação Pré-Primária)

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Licen-
ciatura em Ciências da Educação.

2. Área científica: Ciências da Educação.

3. Major: Educação Pré-Primária.

4. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

5. Língua(s) veicular(es): Chinês, complementado pelo Inglês.

6. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no 
artigo 25.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior).

7. Requisitos de graduação: O número de unidades de crédito 
necessário à conclusão do curso é de 121 unidades de crédito.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de licenciatura
em Ciências da Educação (Educação Pré-Primária)

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

1.º Ano lectivo

Introdução à Educação 1 Obrigatória 135 3

Desenvolvimento na 
Primeira Infância 1 » 135 3

Competências Musi-
cais I 1 » 135 3

Artes Visuais I: Explo-
ração e Descoberta 1 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Comunitária 2 » 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

語言與技能科目2,3/自由選修科

目3,4

必修 540 12

通識教育科目2 " 540 12

第二學年

教育社會學1 必修 135 3

教育心理學1 " 135 3

幼兒基本動作教學1 " 90 2

幼稚園中文教學1 " 135 3

幼兒數學活動1 " 135 3

幼兒體能活動課程1 " 90 2

音樂教學I1 " 67.5 1.5

視覺藝術教學1 " 67.5 1.5

語言與技能科目2,3/自由選修科

目3,4

" 135 3

通識教育科目2 " 540 12

第三學年

特殊教育導論1 必修 135 3

教師倫理與教師專業發展1 " 135 3

社會及文化活動1 " 135 3

幼兒健康與保育1 " 135 3

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Disciplinas de Línguas 
e Outras Competên-
cias 2, 3/Disciplinas Op-
cionais Livres 3, 4 Obrigatória 540 12

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 540 12

2.º Ano lectivo

Sociologia da Educa-
ção 1 Obrigatória 135 3

Psicologia Educacional 1 » 135 3

Ensino do Movimento 
Motor Fundamenta l 
para Crianças Peque-
nas 1 » 90 2

E n s i n o d a L í n g u a 
Chinesa no Jardim de 
Infância 1 » 135 3

Actividades de Mate-
mática para Crianças 
Pequenas 1 » 135 3

Programa de Movimen-
to para Crianças
Pequenas 1 » 90 2

Ensino de Música I 1 » 67.5 1.5

Ensino de Artes Visu-
ais 1 » 67.5 1.5

D i sc ipl i na s de L í n -
guas e Outras Compe-
tências 2, 3/Disciplinas 
Opcionais Livres 3, 4 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 540 12

3.º Ano lectivo

Introdução à Educação 
Especial 1 Obrigatória 135 3

Ét ica e Desenvolv i -
mento Profissional dos 
Professores 1 » 135 3

Actividades Sociais e 
Culturais 1 » 135 3

Saúde e Cuidado das 
Crianças Pequenas 1 » 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

兒童早期教育中的教育科技1 必修 135 3

兒童早期教育的課程與教學1 " 135 3

兒童早期英語學習1 " 67.5 1.5

兒童早期指導1 " 135 3

幼兒評估1 " 135 3

綜合常識與科學活動1 " 135 3

兒童語言及兒童文學1 " 67.5 1.5

自由選修科目4 " 270 6

第四學年

教學實習1 必修 1560** 6

自由選修科目4 " 270 6

總學分 121

*每一學分的學時至少包含15小時的面授教學。

**實習學時包括至少90學時的教學實踐。學生須按規定進

行實習，而實習學時不得超過1560學時。

註：

1. 組成課程主修的學科單元/科目。本課程主修的學科單元/

科目總學分為67學分。

2. 有關科目表將於該大學網頁內公佈。

3. 修讀“語言與技能科目”及“自由選修科目”的要求將於

該大學網頁內公佈。

4. 學生可選讀由所屬學院或該大學其他學術單位所提供的

學科單元/科目作為“自由選修科目”。

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Tecnologia Educacio-
na l na E duc aç ão da 
Primeira Infância 1 Obrigatória 135 3

Currículo e Ensino na 
Educação da Primeira 
Infância 1 » 135 3

Aprendizagem da Lín-
gua Inglesa na Primei-
ra Infância 1 » 67.5 1.5

Orientação e Aconse-
lhamento na Primeira 
Infância 1 » 135 3

Avaliação das Crianças 
Pequenas 1 » 135 3

Estudos Gerais Inte-
grados e Actividades 
Científicas 1 » 135 3

Língua e L iteratura 
para Crianças 1 » 67.5 1.5

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 270 6

4.º Ano lectivo

Estágio Pedagógico 1 Obrigatória 1560** 6

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 270 6

Número total de unidades de crédito 121

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 
de ensino presencial.

** As horas de estágio incluem, pelo menos, 90 horas de 
prática de ensino. Os estudantes devem efectuar o estágio em 
conformidade com as regras, não podendo as horas de estágio 
ultrapassar as 1560 horas.

Notas:

1. São as unidades curriculares/disciplinas que compõem 
o major do curso. O número total dos créditos das unidades 
curriculares/disciplinas que compõem o major do curso é 67 
unidades de crédito.

2. É publicada na página electrónica da Universidade a res-
pectiva lista de disciplinas.

3. São publicados na página electrónica da Universidade os 
requisitos para frequentar as «Disciplinas de Línguas e Outras 
Competências» e as «Disciplinas Opcionais Livres».

4. Os estudantes podem escolher as unidades curricula-
res/disciplinas ministradas pela faculdade a que pertencem, 
ou por outras unidades académicas da Universidade, para 
ser as «Disciplinas Opcionais Livres».
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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，本人於二零一九年七月三十一日作出批示，現

公佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：教育學士學位（小學教育）課程。

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門大學——教育

學院。

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位。

登記編號：UM-A116-L13-9519G-83。

課程的基本資料：

——根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》

第三十六條第一款（五）項的規定，澳門大學教務委員會於二零

一九年六月五日第五次會議決議修改刊登於二零一六年十二月

七日第四十九期《澳門特別行政區公報》第二組之澳門大學通告

內，澳門大學教育學院教育學士學位（小學教育）課程的學術與

教學編排和學習計劃。

——上述課程的新學術與教學編排和學習計劃載於本通告

的附件一及附件二，並為本通告的組成部分。

——上述新的學術與教學編排和學習計劃適用於2019/2020

學年起入學的學生。

二零一九年七月三十一日於高等教育局

代局長 曾冠雄

––––––––––

附件一

教育學士學位（小學教育）課程

學術與教學編排

一、課程頒授的學位名稱：教育學士。

二、學術領域：教育學。

三、主修：小學教育。

四、課程一般期限：四學年。

五、授課語言：中文為主，英文為輔。

六、報讀條件：按照第10/2017號法律《高等教育制度》第

二十五條的規定。

七、畢業要求：完成課程所需的學分為126學分。

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 Adminis-
trativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por meu 
despacho de 31 de Julho de 2019, foi registado o curso do ensi-
no superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências da 
Educação (Ensino Primário).

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Ciências da Educação.

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

N.º de registo: UM-A116-L13-9519G-83.

Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 
36.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela 
Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de 
Macau, na sua 5.ª sessão, realizada no dia 5 de Junho de 2019, 
deliberou alterar a organização científico-pedagógica e o plano 
de estudos do curso de licenciatura em Ciências da Educação 
(Ensino Primário), da Faculdade de Ciências da Educação da 
Universidade de Macau, publicados no aviso da Universidade 
de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 49, II Série, de 7 de Dezembro de 2016.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos do curso referido, constam dos Anexos I e II ao pre-
sente aviso e dele fazem parte integrante.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a 
frequência do curso no ano lectivo de 2019/2020.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 31 de Julho 
de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Chang Kun Hong.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de
 licenciatura em Ciências da Educação (Ensino Primário)

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Licen-
ciatura em Ciências da Educação.

2. Área científica: Ciências da Educação.

3. Major: Ensino Primário.

4. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

5. Língua(s) veicular(es): Chinês, complementado pelo Inglês.

6. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no 
artigo 25.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior).

7. Requisitos de graduação: O número de unidades de crédito 
necessário à conclusão do curso é de 126 unidades de crédito.
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附件二

教育學士學位（小學教育）課程

學習計劃

表一

學科單元/科目 種類 學時* 學分

第一學年

教育學導論1 必修 135 3

課程與教學論1 " 135 3

選修科目1,5 " 135 3

社群教育科目2 " 135 3

語言與技能科目2,3/自由選修科

目3,4

" 540 12

通識教育科目2 " 540 12

自由選修科目4 " 270 6

第二學年

教育社會學1 必修 135 3

教育心理學1 " 135 3

小學數學教學技巧與原則1 " 135 3

小學數學興趣、概念、核心思想

發展1

" 135 3

兒童發展1 " 135 3

選修科目1,5 " 405 9

語言與技能科目2,3/自由選修科

目3,4

" 135 3

通識教育科目2 " 270 6

自由選修科目4 " 135 3

ANEXO II

Plano de estudos do curso de licenciatura
em Ciências da Educação (Ensino Primário)

Quadro I

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

1.º Ano lectivo

Introdução à Educação 1 Obrigatória 135 3

Teorias do Currículo e 
do Ensino 1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 1, 5 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Comunitária 2 » 135 3

Disciplinas de Línguas 
e Outras Competên-
cias 2, 3/Disciplinas Op-
cionais Livres 3, 4 » 540 12

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 540 12

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 270 6

2.º Ano lectivo

Sociologia da Educa-
ção 1 Obrigatória 135 3

Psicologia Educacional 1 » 135 3

Técnicas e Princípios de 
Ensino de Matemática 
no Ensino Primário 1 » 135 3

Desenvolvimento do 
Interesse, dos Conceitos 
e das Ideias Principais 
Matemáticos no Ensino 
Primário 1 » 135 3

Desenvolvimento das 
Crianças 1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 1, 5 » 405 9

Disciplinas de Línguas 
e Outras Competên-
cias 2, 3/Disciplinas Op-
cionais Livres 3, 4 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 270 6

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 135 3



14042 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 32 期 —— 2019 年 8 月 7 日

學科單元/科目 種類 學時* 學分

第三學年

資訊科技融入教學1 必修 135 3

特殊教育導論1 " 135 3

小學數學課程與教學實踐1 " 135 3

小學社會教學1 " 135 3

科學與科技教學1 " 135 3

選修科目1,5 " 270 6

通識教育科目2 " 270 6

自由選修科目4 " 405 9

第四學年

教師倫理與教師專業發展1 必修 135 3

學校諮商與輔導1 " 135 3

教學實習1 " 1560** 6

總學分 126

*每一學分的學時至少包含15小時的面授教學。

**實習學時包括至少90學時的教學實踐。學生須按規定進

行實習，而實習學時不得超過1560學時。

註：

1. 組成課程主修的學科單元/科目。本課程主修的學科單元/

科目總學分為66學分。

2. 有關科目表將於該大學網頁內公佈。

3. 修讀“語言與技能科目”及“自由選修科目”的要求將於

該大學網頁內公佈。

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

3.º Ano lectivo

Integração de Tecnolo-
gias de Informação no 
Ensino e Aprendiza-
gem 1 Obrigatória 135 3

Introdução à Educação 
Especial 1 » 135 3

Currículo e Ensino de 
Matemática no Ensino 
Primário 1 » 135 3

Ensino de Estudos So-
ciais na Escola Primá-
ria 1 » 135 3

Didáctica de Ciências e 
Tecnologia 1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 1, 5 » 270 6

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 270 6

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 405 9

4.º Ano lectivo

Ét ica e Desenvolv i -
mento Profissional dos 
Professores 1 Obrigatória 135 3

A c o n s e l h a m e n t o e 
Orientação aos Estu-
dantes 1 » 135 3

Estágio Pedagógico 1 » 1560** 6

Número total de unidades de crédito 126

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 
de ensino presencial.

** As horas de estágio incluem, pelo menos, 90 horas de 
prática de ensino. Os estudantes devem efectuar o estágio em 
conformidade com as regras, não podendo as horas de estágio 
ultrapassar as 1560 horas.

Notas:

1. São as unidades curriculares/disciplinas que compõem 
o major do curso. O número total dos créditos das unidades 
curriculares/disciplinas que compõem o major do curso é 66 
unidades de crédito.

2. É publicada na página electrónica da Universidade a res-
pectiva lista de disciplinas.

3. São publicados na página electrónica da Universidade os 
requisitos para frequentar as «Disciplinas de Línguas e Outras 
Competências» e as «Disciplinas Opcionais Livres».
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4. 學生可選讀由所屬學院或該大學其他學術單位所提供的

學科單元/科目作為“自由選修科目”。

5. 學生須修讀表二的選修學科單元/科目，以取得18學分，

當中，須於每組學科單元/科目分別取得3學分。

表二

學科單元/科目 種類 學時* 學分

A組

體育I——兒童遊戲學習與基礎

活動

選修 135 3

音樂技能I " 135 3

視覺藝術I：探索與發現 " 135 3

B組

英語語法 選修 135 3

中文閱讀與寫作指導 " 135 3

C組

英語語音 選修 135 3

詩文選讀與教學 " 135 3

D組

體育I I——運動教育與青少年

體育行為發展

選修 135 3

音樂技能II " 135 3

視覺藝術II：理論與實踐 " 135 3

4. Os estudantes podem escolher as unidades curricula-
res/disciplinas ministradas pela faculdade a que pertencem, 
ou por outras unidades académicas da Universidade, para ser 
as «Disciplinas Opcionais Livres».

5. Os estudantes devem escolher as unidades curriculares/dis-
ciplinas optativas do quadro II para obter 18 unidades de 
crédito, das quais devem obter 3 unidades de crédito na uni-
dade curricular/disciplina de cada grupo respectivamente.

Quadro II

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Grupo A

Educação Física I — 
Aprendizagem através 
de Jogos e Exercícios 
de Movimento Funda-
mental para Crianças Optativa 135 3

Competências Musi-
cais I » 135 3

Artes Visuais I: Explo-
ração e Descoberta » 135 3

Grupo B

Gramática da Língua 
Inglesa Optativa 135 3

Leitura e Escrita Guia-
das do Chinês » 135 3

Grupo C

Fonologia da Língua 
Inglesa Optativa 135 3

Leitura Guiada e Di-
d ác t i c a d a Po e s ia e 
Prosa Chinesas » 135 3

Grupo D

E duc aç ão F í s ic a I I : 
Educação Desportiva 
e Desenvolvimento dos 
Hábitos de Exercício 
Físico para Adolescen-
tes Optativa 135 3

Competências Musi-
cais II » 135 3

Artes Visuais II: Teo-
ria e Prática » 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

E組

小學中文課程與教材 選修 135 3

小學英語教學I " 135 3

F組

小學中文教學 選修 135 3

小學英語教學II " 135 3

*每一學分的學時至少包含15小時的面授教學。

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，本人於二零一九年七月三十日作出批示，現公

佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：法學碩士學位（中文）課程。

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門大學——法學

院。

課程所頒授的學位、文憑或證書：碩士學位。

登記編號：UM-A86-M44-0119E-84。

課程的基本資料：

——根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》

第三十六條第一款（五）項的規定，澳門大學教務委員會於二零

一九年一月十六日第三次會議決議修改刊登於二零一五年三月

十八日第十一期《澳門特別行政區公報》第二組之澳門大學通告

內，澳門大學法學院法學碩士學位（中文）課程的學術與教學編

排和學習計劃。

——上述課程的新學術與教學編排和學習計劃載於本通告

的附件一及附件二，並為本通告的組成部分。

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Grupo E

Currículo e Manuais 
da Língua Chinesa no 
Ensino Primário Optativa 135 3

Ensino da Língua In-
glesa na Escola Primá-
ria I » 135 3

Grupo F

Ensino da Língua Chi-
nesa na Escola Primá-
ria Optativa 135 3

Ensino da Língua In-
glesa na Escola Primá-
ria II » 135 3

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 
de ensino presencial.

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 Adminis-
trativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por meu 
despacho de 30 de Julho de 2019, foi registado o curso do ensi-
no superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de mestrado em Direito (Língua 
Chinesa).

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Direito.

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
mestre.

N.º de registo: UM-A86-M44-0119E-84.

Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º 
dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela Or-
dem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de Macau, 
na sua 3.ª sessão, realizada no dia 16 de Janeiro de 2019, deli-
berou alterar a organização científico-pedagógica e o plano de 
estudos do curso de mestrado em Direito (Língua Chinesa), da 
Faculdade de Direito da Universidade de Macau, publicados 
no aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 18 de 
Março de 2015.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos do curso referido, constam dos Anexos I e II ao pre-
sente aviso e dele fazem parte integrante.
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——上述新的學術與教學編排和學習計劃適用於2019/2020

學年起入學的學生。

二零一九年七月三十日於高等教育局

代局長 曾冠雄

––––––––––

附件一

法學碩士學位（中文）課程

學術與教學編排

一、課程頒授的學位名稱：法學碩士。

二、知識範疇：法學。

三、本課程設以下專業：

（一）憲法、基本法與行政法；

（二）刑法與刑事訴訟法；

（三）民法與知識產權法；

（四）國際商法。

四、課程一般期限：兩學年。

五、授課語言：中文。

六、報讀條件：按照第10/2017號法律《高等教育制度》第

二十條第八款的規定。

七、畢業要求：

（一）完成課程所需的學分為30學分。

（二）取得碩士學位尚取決於撰寫及提交一篇原創項目報

告，並進行引介且獲通過。

附件二

法學碩士學位（中文）課程

學習計劃

表一

學科單元/科目 種類 面授學時 學分

憲法、基本法與行政法

憲法 必修 45 3

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a 
frequência do curso no ano lectivo de 2019/2020.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 30 de Julho 
de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Chang Kun Hong.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do
curso de mestrado em Direito (Língua Chinesa)

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Mes-
trado em Direito.

2. Ramo de conhecimento: Direito.

3. O curso compreende as seguintes especialidades:

1) Direito Constitucional, Lei Básica e Direito Administrativo;

2) Direito Penal e Processual Penal;

3) Direito Civil e da Propriedade Intelectual;

4) Direito Comercial Internacional.

4. Duração normal do curso: Dois anos lectivos.

5. Língua(s) veicular(es): Chinês.

6. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no n.º 8 
do artigo 20.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior).

7. Requisitos de graduação:

1) O número de unidades de crédito necessário à conclusão 
do curso é de 30 unidades de crédito.

2) A obtenção do grau de mestre está ainda condicionada à 
elaboração, entrega, apresentação e aprovação de um relatório 
de projecto original.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de
mestrado em Direito (Língua Chinesa)

Quadro I

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades
de crédito

Direito Constitucional, Lei Básica e Direito Administrativo

Direito Constitucional Obrigatória 45 3
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學科單元/科目 種類 面授學時 學分

澳門基本法 必修 45 3

行政法與行政訴訟法 " 45 3

法理學與法哲學 " 45 3

項目報告 " — 6

刑法與刑事訴訟法

刑法 必修 45 3

刑事訴訟法 " 45 3

犯罪學與刑事司法 " 45 3

外國刑法 " 45 3

項目報告 " — 6

民法與知識產權法

物權法 必修 45 3

合同法 " 45 3

版權及工業產權法 " 45 3

生物科技法律與政策 " 45 3

項目報告 " — 6

國際商法

中國與葡語國家貿易投資法 必修 45 3

國際私法 " 45 3

商事組織法 " 45 3

國際貨物買賣法 " 45 3

項目報告 " — 6

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades
de crédito

Lei Básica de Macau Obrigatória 45 3

Direito Administrativo 
e Direito Contencioso 
Administrativo » 45 3

Jurisprudência e Filo-
sofia Jurídica » 45 3

Relatório de Projecto » -- 6

Direito Penal e Processual Penal

Direito Penal Obrigatória 45 3

Direito Processual Penal » 45 3

Criminologia e Justiça 
Penal » 45 3

Direito Penal Estran-
geiro » 45 3

Relatório de Projecto » -- 6

Direito Civil e da Propriedade Intelectual

Direito da Propriedade Obrigatória 45 3

Direito dos Contratos » 45 3

Direito de Autor e da 
Propriedade Industrial » 45 3

Direito e Políticas Bio-
tecnológicos » 45 3

Relatório de Projecto » -- 6

Direito Comercial Internacional

Direito Comercial e de 
Investimento da China 
e dos Países de Língua 
Portuguesa Obrigatória 45 3

Direito Internacional 
Privado » 45 3

Direito Organizacional 
Comercial » 45 3

Direito de Venda de 
Mercadorias Interna-
cional » 45 3

Relatório de Projecto » -- 6



N.º 32 — 7-8-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14047

表二

學科單元/科目 種類 面授學時 學分

法學經典選讀 選修 45 3

歐盟經濟與貿易法 " 45 3

世界貿易組織法 " 45 3

海商法 " 45 3

特別行政區與國際公法專題 " 45 3

國際仲裁 " 45 3

民事訴訟法 " 45 3

侵權法 " 45 3

網絡及數據法 " 45 3

民事疑難案例研究專題 " 45 3

環境法 " 45 3

國際投資法 " 45 3

“一帶一路”法律研究專題 " 45 3

香港基本法與香港法律專題 " 45 3

東亞法律制度 " 45 3

德國經典案例分析 " 45 3

澳門大學法學院開設的碩士學

位課程內任一門學科單元/科目

" 45 3

註：完成課程所需的學分為30學分，其分配如下：表一已選

專業的必修學科單元/科目佔18學分；表二的選修學科單元/科目

佔12學分。

Quadro II

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades
de crédito

Leitura Seleccionada 
de Obras Clássicas de 
Direito Optativa 45 3

Direito Económico e 
dos Negócios da União 
Europeia » 45 3

Direito da Organização 
Mundial do Comércio » 45 3

Direito Comercial Ma-
rítimo » 45 3

Tópicos sobre as Re-
giões Administrativas 
Especiais e o Direito 
Internacional Público » 45 3

Arbitragem Interna-
cional » 45 3

Direito Processual Civil » 45 3

Direito de Responsabi-
lidade Civil » 45 3

Direito de Internet e 
Dados » 45 3

Seminário sobre Casos 
Dif íceis no Processo 
Civil » 45 3

Direito do Ambiente » 45 3

Direito de Investimen-
to Internacional » 45 3

Questões Jurídicas sobre 
«Uma Faixa, Uma Rota» » 45 3

Seminário sobre a Lei 
Bá s ic a e D i re ito de 
Hong Kong » 45 3

Sistemas Jurídicos da 
Ásia Oriental » 45 3

Análise de Casos Práti-
cos Clássicos Alemães » 45 3

Uma unidade curricu-
lar/disciplina de qual-
quer curso de mestrado 
m i n i st rado pela Fa-
culdade de Direito da 
Universidade de Macau » 45 3

Nota: O número de unidades de crédito necessário à conclu-
são do curso é de 30 unidades de crédito, assim distribuídas: 18 
unidades de crédito nas unidades curriculares/disciplinas obri-
gatórias da especialidade escolhida do quadro I, e 12 unidades 
de crédito nas unidades curriculares/disciplinas optativas do 
quadro II.
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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，本人於二零一九年七月三十日作出批示，現公

佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：社會科學學士學位（政府與公共行政）課程。

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門大學——社會

科學學院。

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位。

登記編號：UM-A06-L43-9419J-87。

課程的基本資料：

——根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》

第三十六條第一款（五）項的規定，澳門大學教務委員會於二零

一九年六月五日第五次會議決議修改澳門大學社會科學學院

社會科學學士學位（政府與公共行政）課程（該課程的現行學

術與教學編排和學習計劃分別刊登於二零一六年十二月七日第

四十九期《澳門特別行政區公報》第二組之澳門大學通告，以及

二零一八年八月二十二日第三十四期《澳門特別行政區公報》第

二組副刊之高等教育輔助辦公室課程登記通告內）的學術與教

學編排和學習計劃。

——上述課程的新學術與教學編排和學習計劃載於本通告

的附件一及附件二，並為本通告的組成部分。

——上述新的學術與教學編排和學習計劃適用於2019/2020

學年起入學的學生。

二零一九年七月三十日於高等教育局

代局長 曾冠雄

––––––––––

附件一

社會科學學士學位（政府與公共行政）課程

學術與教學編排

一、課程頒授的學位名稱：社會科學學士。

二、學術領域：社會科學。

三、主修：政府與公共行政。

四、本課程主修設以下範疇：

（一）國際與公共事務；

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 Adminis-
trativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por meu 
despacho de 30 de Julho de 2019, foi registado o curso do ensi-
no superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências 
Sociais (Administração Governamental e Pública).

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Ciências Sociais.

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

N.º de registo: UM-A06-L43-9419J-87.

Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 
36.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela 
Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de 
Macau, na sua 5.ª sessão, realizada no dia 5 de Junho de 2019, 
deliberou alterar a organização científico-pedagógica e o plano 
de estudos do curso de licenciatura em Ciências Sociais (Admi-
nistração Governamental e Pública), da Faculdade de Ciências 
Sociais da Universidade de Macau. (A organização científico-
-pedagógica e o plano de estudos vigentes do curso foram pu-
blicados, respectivamente, no aviso da Universidade de Macau 
e no aviso do registo do curso do Gabinete de Apoio ao Ensino 
Superior no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 49, II Série, de 7 de Dezembro de 2016 e n.º 34, II 
Série, Suplemento, de 22 de Agosto de 2018).

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos do curso referido, constam dos Anexos I e II ao pre-
sente aviso e dele fazem parte integrante.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a 
frequência do curso no ano lectivo de 2019/2020.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 30 de Julho 
de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Chang Kun Hong.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso 
de licenciatura em Ciências Sociais 

(Administração Governamental e Pública)

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Licen-
ciatura em Ciências Sociais.

2. Área científica: Ciências Sociais.

3. Major: Administração Governamental e Pública.

4. Major do curso compreende as seguintes áreas:

1) Assuntos Internacionais e Públicos;
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（二）公共行政。

五、課程一般期限：四學年。

六、授課語言：英文。

七、報讀條件：按照第10/2017號法律《高等教育制度》第

二十五條的規定。

八、畢業要求：完成課程所需的學分為120學分。

附件二

社會科學學士學位（政府與公共行政）課程

學習計劃

表一

學科單元/科目 種類 學時* 學分

第一學年

政治學概論1 必修 135 3

認識政府1 " 135 3

理解國際政治1 " 135 3

政治理論導論1 " 135 3

社群教育科目2 " 135 3

語言與技能科目2,3/自由選修科

目3,4

" 540 12

通識教育科目2 " 135 3

第二學年

比較政治學1 必修 135 3

社會科學研究方法1 " 135 3

選修科目1,5 " 405 9

語言與技能科目2,3/自由選修科

目3,4

" 135 3

通識教育科目2 " 270 6

2) Administração Pública.

5. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

6. Língua(s) veicular(es): Inglês.

7. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no 
artigo 25.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior).

8. Requisitos de graduação: O número de unidades de crédito 
necessário à conclusão do curso é de 120 unidades de crédito.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de licenciatura em
Ciências Sociais (Administração Governamental e Pública)

Quadro I

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

1.º Ano lectivo

Introdução à Ciência 
Política 1 Obrigatória 135 3

Compreensão do Go-
verno 1 » 135 3

Compreensão da Políti-
ca Internacional 1 » 135 3

Introdução à Teor ia 
Política 1 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Comunitária 2 » 135 3

Disciplinas de Línguas 
e Outras Competên-
cias 2, 3/Disciplinas Op-
cionais Livres 3, 4 » 540 12

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 135 3

2.º Ano lectivo

Política Comparada 1 Obrigatória 135 3

Métodos de Investiga-
ção de Ciências Sociais 1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 1, 5 » 405 9

Disciplinas de Línguas 
e Outras Competên-
cias 2, 3/Disciplinas Op-
cionais Livres 3, 4 » 135 3

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 270 6
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

選讀國際與公共事務範疇的學生須修讀：

亞洲的崛起1 必修 135 3

自由選修科目4 " 135 3

選讀公共行政範疇的學生須修讀：

公共部門人事管理1 必修 135 3

公共部門組織行為1 " 135 3

第三學年

通識教育科目2 必修 270 6

自由選修科目4 " 270 6

選讀國際與公共事務範疇的學生須修讀：

國際關係理論1 必修 135 3

國際組織與世界治理1 " 135 3

選修科目1,5 " 540 12

選讀公共行政範疇的學生須修讀：

行政法I1 必修 135 3

公共財政1 " 135 3

公共政策分析1 " 135 3

選修科目1,5 " 405 9

第四學年

選修科目1,5 必修 270 6

通識教育科目2 " 405 9

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Os estudantes que escolhem a área de Assuntos Internacio-
nais e Públicos devem frequentar:

Ascensão da Ásia 1 Obrigatória 135 3

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 135 3

Os estudantes que escolhem a área de Administração Pública 
devem frequentar:

Gestão do Pessoal dos 
Serviços Públicos 1 Obrigatória 135 3

Comportamento Orga-
nizacional dos Serviços 
Públicos 1 » 135 3

3.º Ano lectivo

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 Obrigatória 270 6

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 270 6

Os estudantes que escolhem a área de Assuntos Internacio-
nais e Públicos devem frequentar:

Teor ia das Relações 
Internacionais 1 Obrigatória 135 3

Organização Interna-
cional e Governação 
Mundial 1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 1, 5 » 540 12

Os estudantes que escolhem a área de Administração Pública 
devem frequentar:

Direito Administrativo I 1 Obrigatória 135 3

Finanças Públicas 1 » 135 3

A ná l i se d a Pol í t i c a 
Pública 1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 1, 5 » 405 9

4.º Ano lectivo

Disciplinas Opcionais 1, 5 Obrigatória 270 6

Disciplinas da Educa-
ção Holística 2 » 405 9
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

選讀國際與公共事務範疇的學生須修讀：

全球政治與財富1 必修 135 3

國際安全1 " 135 3

國際關係畢業專題1 " 135 3

自由選修科目4 " 270 6

選讀公共行政範疇的學生須修讀：

憲法1 必修 135 3

研究專題1 " 135 3

自由選修科目4 " 405 9

總學分 120

*每一學分的學時至少包含15小時的面授教學。

註：

1. 組成課程主修的學科單元/科目。本課程主修的學科單元/

科目總學分為63學分。

2. 有關科目表將於該大學網頁內公佈。

3. 修讀“語言與技能科目”及“自由選修科目”的要求將於

該大學網頁內公佈。

4. 學生可選讀由所屬學院或該大學其他學術單位所提供的

學科單元/科目作為“自由選修科目”。

5. 選讀國際與公共事務範疇的學生須修讀表二A組的選修

學科單元/科目，以取得27學分；選讀公共行政範疇的學生須修

讀表二B組的選修學科單元/科目，以取得24學分。

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Os estudantes que escolhem a área de Assuntos Internacio-
nais e Públicos devem frequentar:

Política e Riqueza 
Globais 1 Obrigatória 135 3

Segurança Internacio-
nal 1 » 135 3

Projecto de Graduação 
em Relações Interna-
cionais1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 270 6

Os estudantes que escolhem a área de Administração Pública 
devem frequentar:

Direito Constitucional 1 Obrigatória 135 3

Projecto de Investiga-
ção 1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 
Livres 4 » 405 9

Número total de unidades de crédito 120

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 
de ensino presencial.

Notas:

1. São as unidades curriculares/disciplinas que compõem 
o major do curso. O número total dos créditos das unidades 
curriculares/disciplinas que compõem o major do curso é 63 
unidades de crédito.

2. É publicada na página electrónica da Universidade a res-
pectiva lista de disciplinas.

3. São publicados na página electrónica da Universidade os 
requisitos para frequentar as «Disciplinas de Línguas e Outras 
Competências» e as «Disciplinas Opcionais Livres».

4. Os estudantes podem escolher as unidades curriculares/disci-
plinas ministradas pela faculdade a que pertencem, ou por outras 
unidades académicas da Universidade, para ser as «Disciplinas 
Opcionais Livres».

5. Os estudantes que escolhem a área de «Assuntos Inter-
nacionais e Públicos» devem frequentar as unidades cur-
riculares/disciplinas optativas, do Grupo A do quadro II, 
para obter 27 unidades de crédito; e os estudantes que esco-
lhem a área de «Administração Pública» devem frequentar 
as unidades curriculares/disciplinas optativas, do Grupo B 
do quadro II, para obter 24 unidades de crédito.
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表二

學科單元/科目 種類 學時* 學分

A組

當代國際關係史 選修 135 3

國際法 " 135 3

港澳政治 " 135 3

中國政治 " 135 3

美國政治 " 135 3

亞洲政治 " 135 3

政治與可持續發展 " 135 3

政治經濟學導論 " 135 3

外交決策 " 135 3

公共管理應用統計學 " 135 3

歐盟政治 " 135 3

中國外交政策 " 135 3

美國外交政策 " 135 3

中美關係 " 135 3

中歐關係 " 135 3

歐盟外交政策 " 135 3

中國與東亞關係 " 135 3

國際政治理論 " 135 3

資本主義與現代性 " 135 3

國際關係中的衝突與合作 " 135 3

國際關係中的宗教問題 " 135 3

博弈論在政治與行政中的應用 " 135 3

勞工政治 " 135 3

Quadro II

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Grupo A

História das Relações 
Internacionais Con-
temporâneas Optativa 135 3

Direito Internacional » 135 3

Política em Hong Kong 
e Macau » 135 3

Política na China » 135 3

Pol ít ica nos Estados 
Unidos da América » 135 3

Política na Ásia » 135 3

Desenvolvimento Polí-
tico e Sustentável » 135 3

Introdução à Economia 
Política » 135 3

Tomada de Decisões na 
Política Externa » 135 3

Estatíst ica Apl icada 
para a Gestão Pública » 135 3

Política na União Euro-
peia » 135 3

Política Externa Chinesa » 135 3

Pol ít ica Externa dos 
E s t a d o s Un i d o s d a 
América » 135 3

Relações Sino-Ameri-
canas » 135 3

Relações Sino-Euro-
peias » 135 3

Pol ít ic a Ex ter na da 
União Europeia » 135 3

Relações entre a China 
e a Ásia Oriental » 135 3

Teoria Política Interna-
cional » 135 3

Capitalismo e Moder-
nidade » 135 3

Conflito e Cooperação 
nas Relações Interna-
cionais » 135 3

Religião nas Relações 
Internacionais » 135 3

Apl icação da Teor ia 
dos Jogos na Política e 
Administração » 135 3

Política Laboral » 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

實習 選修 400** 3

政治科學與公共行政獨立研究 " 135 3

亞洲國家公共管理 " 135 3

國際公共政策 " 135 3

國際環境和能源政策 " 135 3

國際人權政策 " 135 3

東亞國際關係 " 135 3

國際關係研究專題 " 135 3

國際關係專題I " 135 3

國際關係專題II " 135 3

國際關係專題III " 135 3

國際關係專題IV " 135 3

B組

公共部門組織結構與設計 選修 135 3

宏觀經濟發展政策 " 135 3

澳門特區政府組織結構 " 135 3

港澳政治 " 135 3

中國政治 " 135 3

亞洲政治 " 135 3

政治經濟學導論 " 135 3

行政法II " 135 3

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Estágio Optativa 400** 3

Estudos Independentes 
sobre Ciência Política e 
Administração Pública » 135 3

G e s t ã o P ú b l i c a e m 
Países Asiáticos » 135 3

Política Pública Inter-
nacional » 135 3

Política Ambiental e 
Energética Internacional » 135 3

Política Internacional 
dos Direitos Humanos » 135 3

Relações Internacio-
nais da Ásia Oriental » 135 3

Projecto de Investiga-
ção em Relações Inter-
nacionais » 135 3

Tópicos Seleccionados 
em Relações
Internacionais I » 135 3

Tópicos Seleccionados 
em Relações
Internacionais II » 135 3

Tópicos Seleccionados 
em Relações
Internacionais III » 135 3

Tópicos Seleccionados 
em Relações
Internacionais IV » 135 3

Grupo B

Estrutura e Design Or-
ganizacional dos Servi-
ços Públicos Optativa 135 3

Política de Desenvolvi-
mento da Macroecono-
mia » 135 3

Estrutura Organiza-
cional do Governo da 
RAEM » 135 3

Política em Hong Kong 
e Macau » 135 3

Política na China » 135 3

Política na Ásia » 135 3

Introdução à Economia 
Política » 135 3

Direito Administrativo 
II » 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

公共部門戰略性策劃 選修 135 3

公共關係 " 135 3

公共管理應用統計學 " 135 3

歐盟政治 " 135 3

中國外交政策 " 135 3

資本主義與現代性 " 135 3

民主與民主化 " 135 3

電子政府與電子管治 " 135 3

博弈論在政治與行政中的應用 " 135 3

當代中國的治理改革 " 135 3

勞工政治 " 135 3

旅遊經濟政治 " 135 3

澳門社會政策與經濟發展 " 135 3

實習 " 400** 3

政治科學與公共行政獨立研究 " 135 3

公共選擇 " 135 3

亞洲國家公共管理 " 135 3

行政道德與問責制 " 135 3

項目與功績評估 " 135 3

港澳公共行政 " 135 3

中國公共行政 " 135 3

公共行政專題 " 135 3

公共行政研究專題 " 135 3

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Plano Estratégico dos 
Serviços Públicos Optativa 135 3

Relações Públicas » 135 3

Estatíst ica Apl icada 
para a Gestão Pública » 135 3

Política na União Eu-
ropeia » 135 3

Política Externa Chinesa » 135 3

Capitalismo e Moder-
nidade » 135 3

Democracia e Demo-
cratização » 135 3

Governo Electrónico e 
Governação Electrónica » 135 3

Apl icação da Teor ia 
dos Jogos na Política e 
Administração » 135 3

Reforma da Governa-
ção na China Contem-
porânea » 135 3

Política Laboral » 135 3

Política da Economia 
do Turismo » 135 3

Política Social e Desen-
volvimento Económico 
de Macau » 135 3

Estágio » 400** 3

Estudos Independentes 
sobre Ciência Política e 
Administração Pública » 135 3

Escolha Pública » 135 3

Gestão Pública em Paí-
ses Asiáticos » 135 3

Ética e Responsabiliza-
ção Administrativas » 135 3

Avaliação de Progra-
mas e de Desempenho » 135 3

Administração Pública 
de Hong Kong e Macau » 135 3

Administração Pública 
da China » 135 3

Tópicos Seleccionados 
em Administração Pú-
blica » 135 3

Projecto de Investiga-
ção em Administração 
Pública » 135 3
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學科單元/科目 種類 學時* 學分

東亞國際關係 選修 135 3

*每一學分的學時至少包含15小時的面授教學。

**學生須按規定進行實習，而實習時數不得超過400學時。

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，本人於二零一九年七月三十一日作出批示，現

公佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：工商管理碩士學位課程。

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門大學——工商管

理學院。

課程所頒授的學位、文憑或證書：碩士學位。

登記編號：UM-A32-M41-9519D-88。

課程的基本資料：

——根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》

第三十六條第一款（五）項的規定，澳門大學教務委員會於二零

一九年一月十六日第三次會議決議修改刊登於二零一四年十二月

二十六日第五十二期《澳門特別行政區公報》第二組之澳門大學

通告內，澳門大學工商管理學院工商管理碩士學位課程的學術

與教學編排和學習計劃。

——上述課程的新學術與教學編排和學習計劃載於本通告

的附件一及附件二，並為本通告的組成部分。

——上述新的學術與教學編排和學習計劃適用於2019/2020

學年起入學的學生。

二零一九年七月三十一日於高等教育局

代局長 曾冠雄

––––––––––

附件一

工商管理碩士學位課程

學術與教學編排

一、課程頒授的學位名稱：工商管理碩士。

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Relações Internacio-
nais da Ásia Oriental Optativa 135 3

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 
de ensino presencial.

** Os estudantes devem efectuar o estágio em conformidade 
com as regras, não podendo as horas de estágio ultrapassar as 
400 horas.

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 Adminis-
trativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por meu 
despacho de 31 de Julho de 2019, foi registado o curso do ensi-
no superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de mestrado em Gestão de Em-
presas.

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Gestão de Empresas.

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
mestre.

N.º de registo: UM-A32-M41-9519D-88.

Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 
36.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados 
pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universida-
de de Macau, na sua 3.ª sessão, realizada no dia 16 de Janeiro 
de 2019, deliberou alterar a organização científico-pedagógica 
e o plano de estudos do curso de mestrado em Gestão de Em-
presas, da Faculdade de Gestão de Empresas da Universidade 
de Macau, publicados no aviso da Universidade de Macau 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 52, II Série, de 26 de Dezembro de 2014.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos do curso referido, constam dos Anexos I e II ao pre-
sente aviso e dele fazem parte integrante.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a 
frequência do curso no ano lectivo de 2019/2020.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 31 de Julho 
de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Chang Kun Hong.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do
curso de mestrado em Gestão de Empresas

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Mes-
trado em Gestão de Empresas.
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二、知識範疇：工商管理。

三、課程一般期限：兩學年。

四、授課語言：英文。

五、報讀條件：按照第10/2017號法律《高等教育制度》第

二十條第八款的規定。

六、畢業要求：

（一）完成課程所需的學分為39學分。

（二）取得碩士學位尚取決於撰寫及提交一篇原創項目報

告，並進行引介且獲通過。

附件二

工商管理碩士學位課程

學習計劃

學科單元/科目 種類 面授學時 學分

會計學 必修 45 3

管理資訊系統 " 45 3

管理財務學 " 45 3

市場營銷管理 " 45 3

組織行為學 " 45 3

策略管理 " 45 3

商業倫理 " 45 3

項目報告 " — 6

學生須修讀下列三門選修學科單元/科目，以取得9學分：

消費者行為 選修 45 3

環球商業 " 45 3

人力資源管理 " 45 3

服務營運 " 45 3

市場學新領域 " 45 3

管理學新領域 " 45 3

2. Ramo de conhecimento: Gestão de Empresas.

3. Duração normal do curso: Dois anos lectivos.

4. Língua(s) veicular(es): Inglês.

5. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no n.º 8 
do artigo 20.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior).

6. Requisitos de graduação:

1) O número de unidades de crédito necessário à conclusão 
do curso é de 39 unidades de crédito.

2) A obtenção do grau de mestre está ainda condicionada à 
elaboração, entrega, apresentação e aprovação de um relatório 
de projecto original.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de
mestrado em Gestão de Empresas

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades
de crédito

Contabilidade Obrigatória 45 3

Sistemas de Informa-
ção para Gestão » 45 3

Finanças de Gestão » 45 3

Gestão de Marketing » 45 3

Comportamento Orga-
nizacional » 45 3

Gestão Estratégica » 45 3

Ética Empresarial » 45 3

Relatório de Projecto » -- 6

Os estudantes devem escolher 3 das seguintes unidades 
curriculares/disciplinas optativas para obter 9 unidades de 
crédito:

C omp or t a mento do 
Consumidor Optativa 45 3

Negócios Globais » 45 3

Gestão de Recursos 
Humanos » 45 3

Operação de Serviços » 45 3

Novas Áreas dos Estu-
dos de Marketing » 45 3

Novas Áreas dos Estu-
dos de Gestão » 45 3
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Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades
de crédito

Métodos de Investiga-
ção Optativa 45 3

Análise de Dados em 
Marketing » 45 3

Os estudantes devem escolher uma das seguintes unidades 
curriculares/disciplinas optativas para obter 3 unidades de 
crédito:

Contabilidade Finan-
ceira e Teoria Optativa 45 3

Direito Comercial » 45 3

Contabilidade de Gestão » 45 3

Governo e Responsabi-
lidade Social das Em-
presas » 45 3

Finanças Internacio-
nais » 45 3

Investimentos e Gestão 
de Portfólio » 45 3

Gestão dos Bancos Co-
merciais » 45 3

Gestão de Eventos e 
Entretenimento » 45 3

Psicologia Transcultu-
ral do Jogo » 45 3

Número total de unidades de crédito 39

Notas:

1. O estudante deve fazer prova de ter frequentado as unida-
des curriculares/disciplinas de «Economia» e «Estatística», no 
âmbito de curso do ensino superior, devendo cada uma corres-
ponder, no mínimo, a três unidades de crédito, não sendo estas 
unidades calculadas para o GPA do presente curso;

2. Os estudantes que não possuam as unidades curricu-
lares/disciplinas exigidas nos termos do número 1, mas que 
tenham frequentado unidades curriculares/disciplinas relacio-
nadas com aquelas, podem requerer à respectiva Faculdade que 
estas sejam admitidas em substituição das exigidas no número 1, 
ficando o pedido sujeito a aprovação da mesma Faculdade;

3. Caso o estudante não cumpra nenhum dos requisitos men-
cionados nos n.os 1 e 2, terá de frequentar e concluir durante a 
parte curricular do mestrado as unidades curriculares/dis-
ciplinas exigidas no número 1, mediante o pagamento das 
correspondentes propinas, fixadas nos termos da lei e dos 
Estatutos da UM.

(Custo desta publicação $ 53 258,00)

學科單元/科目 種類 面授學時 學分

研究方法 必修 45 3

營銷數據分析 " 45 3

學生須修讀下列任一門選修學科單元/科目，以取得3學分：

財務會計學及理論 選修 45 3

商業法 " 45 3

管理會計學 " 45 3

企業管治及社會責任 " 45 3

國際金融學 " 45 3

投資及組合管理 " 45 3

商業銀行管理 " 45 3

項目及娛樂管理 " 45 3

跨文化博彩心理學 " 45 3

總學分 39

註：

1. 學生須證明其曾修讀高等教育課程範圍內的“經濟學”及

“統計學”學科單元/科目且各須取得至少三學分，此外，上述學

分不計入本課程的平均積點（GPA）；

2. 不符合第1點所指的修讀有關學科單元 /科目的要求但曾

修讀相關範疇的學科單元/科目的學生，可向有關學院申請接受

其所修讀的相關範疇的學科單元/科目，以取代第1點所要求的學

科單元/科目，而有關申請須由該學院核准；

3. 倘不符合上述第1點及第2點的要求，學生須依法及按澳

門大學章程的規定支付有關學費，並於碩士學位課程授課部分

期間修讀及完成第1點所要求的學科單元/科目。

（是項刊登費用為 $53,258.00）
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UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncios

(Concurso Público n.º PT/040/2019)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universida-
de de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 5, II Série, Suplemento, de 31 de Janeiro de 2018, 
publica-se o seguinte anúncio de concurso público:

De acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Julho de 2019, encon-
tra-se aberto o concurso público para o fornecimento e insta-
lação de mobiliário e outros equipamentos para os Colégios 
Residenciais W31 e W32 da Universidade de Macau.

O programa do concurso e o caderno de encargos, fornecidos 
ao preço de cem patacas ($100,00) por exemplar, encontram-
-se à disposição dos interessados, a partir do dia 7 de Agosto 
de 2019, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 
17,30 horas, na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 
4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de 
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-
curso, cada concorrente poderá destacar dois elementos, no 
máximo, para comparecerem na sessão de esclarecimento. A 
sessão de esclarecimento decorrerá às 11,00 horas do dia 12 de 
Agosto de 2019, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Adminis-
trativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Universida-
de, Taipa, Macau, China.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas 
do dia 4 de Setembro de 2019. Os concorrentes ou os seus 
representantes devem entregar as respectivas propostas e do-
cumentos à Secção de Aprovisionamento da Universidade de 
Macau e prestar uma caução provisória no valor de duzentas e 
quarenta e oito mil patacas ($248 000,00), feita em numerário, 
ou mediante ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de 
caução, a favor da Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
5 de Setembro de 2019, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Ad-
ministrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Uni-
versidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 30 de Julho de 2019.

A Vice-Reitora, Kou Mei.

(Custo desta publicação $ 1 971,00)

(Concurso Público n.º PT/041/2019)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universida-
de de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 5, II Série, Suplemento, de 31 de Janeiro de 2018, 
publica-se o seguinte anúncio de concurso público:

De acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Julho de 2019, 

澳 門 大 學

公 告

（公開招標編號：PT/040/2019）

根據刊登於二零一八年一月三十一日第五期第二組《澳門特

別行政區公報》副刊澳門大學通告內澳門大學校長之授權，現公

佈以下公開招標公告：

根據社會文化司司長於二零一九年七月二十五日作出之批

示，為澳門大學W31及W32住宿式書院供應及安裝家具及其他

設備進行公開招標。

有意競投者可從二零一九年八月七日起，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中國澳門氹仔

大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4012室採購處，取得《招

標方案》和《承投規則》，每份為澳門幣壹佰元正（$100.00）。

為了解競投標的之詳情，各競投者可最多派出兩名人員出席

有關講解會。講解會將安排於二零一九年八月十二日上午十一時

正在中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4009

室舉行。

截止遞交投標書日期為二零一九年九月四日下午五時

三十分正。競投者或其代表，請將有關標書及文件遞交至本

大學採購處，並須繳交臨時保證金澳門幣貳拾肆萬捌仟元正

（$248,000.00），臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳門大學」

之本票、銀行擔保或保險擔保繳付。

開標日期為二零一九年九月五日上午十時正，在中國澳門氹

仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4009室舉行。

二零一九年七月三十日於澳門大學

副校長 高薇

（是項刊登費用為 $1,971.00）

（公開招標編號：PT/041/2019）

根據刊登於二零一八年一月三十一日第五期第二組《澳門特

別行政區公報》副刊澳門大學通告內澳門大學校長之授權，現公

佈以下公開招標公告：

根據社會文化司司長於二零一九年七月二十五日作出之批
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示，為澳門大學社會科學學院供應及安裝廣播設備進行公開招

標。

有意競投者可從二零一九年八月七日起，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中國澳門氹仔

大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4012室採購處，取得《招

標方案》和《承投規則》，每份為澳門幣壹佰元正（$100.00）。

為了解競投標的之詳情，各競投者可最多派出兩名人員出席

有關講解會。講解會將安排於二零一九年八月九日下午三時正在

中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4009室舉

行。

截止遞交投標書日期為二零一九年九月五日下午五時三十

分正。競投者或其代表，請將有關標書及文件遞交至本大學採購

處，並須繳交臨時保證金，臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳

門大學」之本票、銀行擔保或保險擔保繳付。競投者須根據所競

投之項目繳交相應之金額，詳見下表：

項目 名稱
臨時保證金金額

（澳門幣）

1 供應及安裝廣播級攝像機系統

配件套裝

   17,000.00 

2 外攝電影攝錄及收音設備    25,000.00

3 外攝燈光設備及演播室設備    15,000.00 

開標日期為二零一九年九月六日上午十時正，在中國澳門氹

仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4009室舉行。

二零一九年七月三十日於澳門大學

副校長 高薇

（是項刊登費用為 $2,480.00）

（公開招標編號：PT/044/2019）

“澳門大學——N23科研大樓一樓應用物理

及材料工程研究所實驗室

（1001、1006至1011室）建造工程”

公開招標

根據刊登於二零一八年一月三十一日第五期第二組《澳門特

別行政區公報》副刊澳門大學通告內澳門大學校長之授權，現公

encontra-se aberto o concurso público para o fornecimento e 
instalação de equipamentos de broadcast para a Faculdade de 
Ciências Sociais da Universidade de Macau.

O programa do concurso e o caderno de encargos, fornecidos 
ao preço de cem patacas ($100,00) por exemplar, encontram-
-se à disposição dos interessados, a partir do dia 7 de Agosto 
de 2019, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 
17,30 horas, na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 
4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de 
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-
curso, cada concorrente poderá destacar dois elementos, no 
máximo, para comparecerem na sessão de esclarecimento. A 
sessão de esclarecimento decorrerá às 15,00 horas do dia 9 de 
Agosto de 2019, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Adminis-
trativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Universida-
de, Taipa, Macau, China.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 5 de Setembro de 2019. Os concorrentes ou os seus repre-
sentantes devem entregar as respectivas propostas e documen-
tos à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau 
e prestar uma caução provisória, feita em numerário, ou me-
diante ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, 
a favor da Universidade de Macau, cujo valor corresponde ao 
item a que se destina a respectiva proposta, nos termos indica-
dos na tabela abaixo:

Item Designação 
Valor de caução 

provisória (Patacas)

1 Fornecimento e instalação do 
broadcasting video camera 
system accessory set    17 000,00 

2 Field production equipment e 
audio equipment    25 000,00

3 Field production lighting 
equipment e studio equipment    15 000,00 

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
6 de Setembro de 2019, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Ad-
ministrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Uni-
versidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 30 de Julho de 2019.

A Vice-Reitora, Kou Mei.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

(Concurso Público n.º PT/044/2019)

Concurso público para as «obras de construção de laboratórios 

(sala 1001 e salas 1006 A 1011) do Instituto de Física Aplicada 

e Engenharia de Materiais, localizados no 1.º andar do Edifício 

de Investigação Científica N23 da Universidade de Macau»

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universida-
de de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
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佈以下公開招標公告：

1. 招標實體：澳門大學。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：澳門大學——N23科研大樓一樓應用物理及材

料工程研究所實驗室（1001、1006至1011室）。

4. 承攬工程目的：為承攬澳門大學——N23科研大樓一樓應

用物理及材料工程研究所實驗室（1001、1006至1011室）建造工

程。

5. 最長總施工期：90日曆天。

6. 標書的有效期：標書的有效期為90日曆天，由公開開標日

起計，可按《招標方案》規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：澳門幣壹拾肆萬元正（$140,000.00），以現

金、抬頭為「澳門大學」之本票或銀行／保險擔保書提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在公開開標日期前已遞交註冊申請或續期的實體，而後者的接

納將視乎其註冊申請或續期的批准。

12. 講解會地點、日期及時間：

地點：中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，

4009室。

日期及時間：二零一九年八月十二日（星期一）下午三時正。

13. 交標地點、日期及時間：

地點：中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，

4012室採購處。

截止日期及時間：二零一九年九月九日（星期一）下午五時

三十分正。

de Macau n.º 5, II Série, Suplemento, de 31 de Janeiro de 2018, 
publica-se o seguinte anúncio de concurso público:

1. Entidade que põe as obras a concurso: Universidade de 
Macau.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: nos laboratórios (sala 1001 e 
salas 1006 a 1011) do Instituto de Física Aplicada e Engenharia 
de Materiais, localizados no 1.º andar do Edifício de Investiga-
ção Científica N23 da Universidade de Macau.

4. Objecto da empreitada: obras de construção de labora-
tórios (sala 1001 e salas 1006 a 1011) do Instituto de Física 
Aplicada e Engenharia de Materiais, localizados no 1.º andar 
do Edifício de Investigação Científica N23 da Universidade de 
Macau.

5. Prazo máximo de execução: 90 dias corridos.

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

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

8. Caução provisória: cento e quarenta mil patacas ($140 000,00), 
a prestar em numerário, ou mediante ordem de caixa, garantia ban-
cária ou seguro de caução, a favor da Universidade de Macau.

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

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidas como concor-
rentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) para execução de 
obras, bem como as que, antes da data do acto público, tenham 
requerido a respectiva inscrição ou renovação. Neste último 
caso, a admissão é condicionada ao deferimento do pedido de 
inscrição ou renovação.

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

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

Data e hora: 12 de Agosto de 2019, segunda-feira, às 15,00 
horas.

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

Local: Secção de Aprovisionamento, sita na sala 4012, 4.º an-
dar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, 
Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.

Data e hora limite: 9 de Setembro de 2019, segunda-feira, até 
às 17,30 horas.
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14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，

4009室。

日期及時間：二零一九年九月十日（星期二）上午十時正。

根據十一月八日第74/99/M號法令第八十條所規定的效力，

及對所提交之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其

代表應出席公開開標。

15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，

4012室採購處。

時間：自本公告公佈日起至公開招標截標日期止，於辦

公日上午九時至下午一時及下午二時三十分至五時三十分前

於採購處可取得公開招標案卷副本，每份為澳門幣貳仟元正

（$2,000.00）。

16. 評標準則及其所佔之比重：

──施工期（施工期最短是項評分最高）：20%

──工作計劃：5%

──工程的人員之資歷及經驗：10%

──相關工程經驗：10%

──主要設備之技術規格：5%

──價格（價格最低是項評分最高）：50%

總分數：100%

17. 附加的說明文件：由二零一九年八月七日（星期三）至截

標日止，投標者應前往中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行

政樓四樓，4012室採購處，以了解有否附加之說明文件。

二零一九年八月一日於澳門大學

副校長 高薇

（是項刊登費用為 $5,244.00）

通 告

根據《行政程序法典》第三十七條及刊登於二零一七年九月

十三日第三十七期第二組《澳門特別行政區公報》澳門大學通告

14. Local, data e hora do acto público:

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

Data e hora: 10 de Setembro de 2019, terça-feira, às 10,00 horas.

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

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

Local: Secção de Aprovisionamento, sita na sala 4012, 4.º an-
dar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, 
Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.

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

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

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

— Prazo de execução (o prazo de execução mais curto terá a 
pontuação mais elevada neste critério): 20%;

— Plano de trabalho: 5%;

— Qualificações e experiência do pessoal interveniente nas 
obras: 10%;

— Experiência pertinente na realização de obras: 10%;

— Especificações técnicas dos principais equipamentos: 5%;

— Preço (o preço mais baixo terá a pontuação mais elevada 
neste critério): 50%.

Total: 100%.

17. Junção de esclarecimentos: os concorrentes devem com-
parecer na Secção de Aprovisionamento, sita na sala 4012, 4.º 
andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Ma-
cau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, a partir 
de 7 de Agosto de 2019, quarta-feira, até à data limite para a 
entrega das propostas, para tomar conhecimento de eventuais 
esclarecimentos adicionais.

Universidade de Macau, 1 de Agosto de 2019.

A Vice-Reitora, Kou Mei.

(Custo desta publicação $ 5 244,00)

Aviso

Nos termos do artigo 37.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
Conselho da Universidade de Macau, que foi publicada no 
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內澳門大學校董會核准之授權第三款之規定，澳門大學財務管

理委員會於二零一九年四月二十四日會議決議通過以下事項：

一、調整澳門大學持續進修中心各類申請收費；

二、相關調整自公佈翌日起生效。

二零一九年四月二十四日於澳門大學

澳門大學財務管理委員會：

校長：宋永華教授

副校長：Rui Paulo da Silva Martins教授

副校長：葛偉教授

副校長：蘇基朗教授

副校長：高薇博士

––––––––––

持續進修中心各類申請收費表

項目 種類 收費（澳門幣） 

1 成績表、成績單或證書副本鑑證 $15

2 每科課程科目大綱 $55

3 證書英文譯本 $55

4 各類在學/學歷證明書 $55

5 成績單 $55

6 重考/補考費 $200

7 考試成績覆核 $100

8 銀行退票費用 $55

• 所有費用除列明外，不得退還。

（是項刊登費用為 $2,402.00）

文 化 產 業 基 金

通 告

按照二零一九年七月二十二日社會文化司司長批示，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

aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 13 de Se-
tembro de 2017, a Comissão de Gestão Financeira da Univer-
sidade de Macau, na sua sessão realizada no dia 24 de Abril de 
2019, deliberou aprovar o seguinte: 

1. Ajustar as taxas para os diversos tipos de pedido junto do 
Centro de Educação Contínua da Universidade de Macau;

2. Os respectivos ajustes entram em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação.  

Universidade de Macau, aos 24 de Abril de 2019.

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau:

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Rui Paulo da Silva Martins.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Ge Wei.

O Vice-Reitor, Professor Doutor So Kee Long Billy.

A Vice-Reitora, Doutora Kou Mei.

––––––––––

Tabela de Taxas para os Diversos Tipos de 
Pedido junto do Centro de Educação Contínua

Item Tipo Taxa (patacas)

1 Fotocópia autenticada da certidão de 
resultados académicos ou do certificado $15

2 Descrição de disciplina $55

3 Tradução do certificado para inglês $55

4 Diversos tipos de certidão de fre-
quência/certificado de habilitações 
literárias $55

5 Certidão de resultados académicos $55

6 Taxa de repetição de exame ou de 
exame suplementar $200

7 Reverificação do resultado de exame $100

8 Taxa de devolução de cheque pelo 
banco $55

• Excepto quando expressamente indicado em contrário, as 

taxas não são reembolsáveis.

(Custo desta publicação $ 2 402,00)

FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de Julho de 
2019, e nos termos definidos no Regulamento Administrativo 
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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，文化產業基金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資助

監察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本基金出現的職缺。

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，

旨在對擔任資助監察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

補本基金同一部門及同一職程、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

進行資助監察範疇的科學技術研究並撰寫意見書，為決策

提供依據；參與分析項目或計劃的會議；參與構思、撰寫計劃及

其實施；應用方法及科學技術程序；根據研究和數據的處理，提

出解決方法；執行諮詢職務；監督和協調工作人員；包括：查訪資

助項目，執行帳目審計，以電腦輔助審計的形式進行審計工作；

就有關的資助項目制定專業技術研究報告的建議；研究及完善

各項資助監察工作的方法；執行符合高級技術員職務內容特徵

的各項工作。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員，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》附件一表二所載的第

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, na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações in-
troduzidas pela Lei n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 «Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», se encontra 
aberto o concurso de avaliação de competências profissionais 
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 fiscalização de apoio financeiro, em regime de contrato 
administrativo de provimento do Fundo das Indústrias Cultu-
rais, e dos que vierem a verificar-se neste Fundo até ao termo 
da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do 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, área de fiscali-
zação de apoio financeiro.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento do 
lugar vago e dos que vierem a verificar-se neste Fundo, na mes-
ma carreira.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 
requerendo uma especialização e formação básica do nível de 
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Realização de estudos de natureza científico-técnica e ela-
boração de pareceres na área de fiscalização de apoio finan-
ceiro, tendo em vista a fundamentação de tomada de decisões; 
participação em reuniões para análise de projectos ou progra-
mas; participação na concepção, redacção e implementação 
de projectos; proceder à adaptação de métodos e processos 
científico-técnicos; propostas de soluções com base em estu-
dos e tratamento de dados; exercício de funções consultivas; 
supervisão ou coordenação de trabalhadores; incluindo visita 
aos projectos de apoio financeiro, execução de auditoria nos 
domínios das finanças, e execução de auditoria assistida por 
computador; elaboração dos respectivos relatórios e propostas 
sobre os projectos de apoio financeiro; realização de estudos e 
aperfeiçoamento das metodologias na área de fiscalização de 
apoio financeiro; desempenhar diversas funções conforme a 
caracterização do conteúdo funcional de técnico superior.

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 
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六級別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

凡在本開考報考期限屆滿前（2019年8月27日）具備審計、經

濟、會計、財務範疇之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，自本通告於《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計（即2019年8月8日至8月27日）；

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

經投考人填妥及簽署的《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）到澳門冼星海大馬路105號金龍中心14樓A室

文化產業基金提交。

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

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 possuam licenciatura 
ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que corresponda 
a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-
ciatura, em auditoria, economia, contabilidade, finanças, ou 
afins, que satisfaçam os demais requisitos gerais para o desem-
penho de funções públicas, nos termos da legislação em vigor, 
nomeadamente: ser residente permanente da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau; maioridade; capacidade profis-
sional, aptidão física e mental, até ao termo do prazo da apre-
sentação de candidaturas para este concurso (até ao dia 27 
de Agosto de 2019) e se encontrem nas situações indicadas 
no n.º 3 do artigo 12.º do REGA n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo REGA 
n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 2.º do REGA 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 (8 de Agosto a 27 de Agosto de 2019);

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», aprovada 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», devidamente preenchida 
e assinada pelo candidato, deve ser entregue, pessoalmente, 
pelo próprio ou por outrem, sem necessidade de procuração, 
dentro do prazo de apresentação de candidaturas 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), no Fundo das 
Indústrias Culturais, sito na Avenida Xian Xing Hai, n.º 105, 
Edif. Centro Golden Dragon, 14.º andar A-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://
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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）有效的身份證明文件副本；

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）項至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）項至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）項至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）項至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）項和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；

concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Aces-
so comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo 
de apresentação 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:

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 preenchida e assinada pelo candidato, devendo a mesma 
ser acompanhada de cópias dos documentos comprovativos do 
mencionado.

8.2 Candidatos vinculados à função pública:

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

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

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

8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a) a 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 — Provas de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminató-
rio;
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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%；

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冼星海大馬路105號金龍中

心14樓A室文化產業基金並上載於行政公職局網頁http://www.

safp.gov.mo/及文化產業基金網頁http://www.fic.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》，張貼於澳門冼星海大馬路105號金龍中心

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

Provas 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 experiência 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:

Provas de conhecimentos = 50%;

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 no ar-
tigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

14. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva serão afixadas no Fundo das 
Indústrias Culturais, sito na Avenida Xian Xing Hai, n.º 105, 
Edif. Centro Golden Dragon, 14.º andar A — Macau, e dispo-
nibilizadas na página electrónica dos SAFP, em http://www.
safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do Fundo das 
Indústrias Culturais em http://www.fic.gov.mo/, sendo publica-
dos no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau os anúncios com indicação dos locais em que as mes-
mas se encontram afixadas e podem ser consultadas.

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos méto-
dos de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, que serão afixados no Fun-
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14樓A室文化產業基金，並上載於行政公職局網頁http://w w w.

safp.gov.mo/及文化產業基金網頁http://www.fic.gov.mo/。

各階段性成績名單將張貼於澳門冼星海大馬路105號金龍中

心14樓A室文化產業基金告示板並上載於行政公職局網頁http://

www.safp.gov.mo/及文化產業基金網頁http://www.fic.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/及文化產業

基金網頁http://www.fic.gov.mo/。

15. 考試範圍

a）八月三日第39/99/M號法令核准《民法典》；

b）經八月三日第40/99/M號法令核准，並經第6/2000號法律

及第16/2009號法律修改的《商法典》；

c）十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

d）第8/2005號法律《個人資料保護法》；

e）第11/2019號行政法規修改第26/2013號行政法規《文化

產業基金》；

f）第16/2018號行政長官批示核准《文化產業基金資助批給

規章》；

g）第23/2004號行政法規核准《核數準則》；

h）第68/20 04號經濟財政司司長批示核准《核數實務準

則》；

i）第25/2005號行政法規核准《會計準則》；

j）第2/2007號經濟財政司司長批示核准《一般財務報告準

則》的應用指南；

k）專業知識：

i）編寫建議書、報告書等文件或撰文；

ii）對個案分析並編寫專業技術意見書；

iii）會計、財務及審計的專業知識。

do das Indústrias Culturais, sito na Avenida Xian Xing Hai, 
n.º 105, Edif. Centro Golden Dragon, 14.º andar A — Macau, e 
disponibilizados na página dos SAFP, em http://www.safp.gov.
mo/, bem como na página electrónica do Fundo das Indústrias 
Culturais, em http://www.fic.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias serão afixadas no qua-
dro de anúncios do Fundo das Indústrias Culturais, sito na 
Avenida Xian Xing Hai, n.º 105, Edif. Centro Golden Dragon, 
14.º andar A - Macau, e disponibilizadas na página electrónica 
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página 
electrónica do Fundo das Indústrias Culturais, em http://www.
fic.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa 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 do Fundo 
das Indústrias Culturais, em http://www.fic.gov.mo/.

15. Programa das provas

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

b) Código Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/99/M, 
de 3 de Agosto, com a redacção dada pelas Leis n.º 6/2000 e 
n.º 16/2009;

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

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

e) Regulamento Administrativo n.º 26/2013, com as alterações 
introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 11/2019 — 
Fundo das Indústrias Culturais;

f) Despacho do Chefe do Executivo n.º 16/2018 — Regula-
mento da Concessão de Apoio Financeiro pelo Fundo das In-
dústrias Culturais;

g) Regulamento Administrativo n.º 23/2004 — Aprovação 
das Normas de Auditoria;

h) Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 68/2004 — Aprova as Normas Técnicas de Auditoria;

i) Regulamento Administrativo n.º 25/2005 — Aprova as 
Normas de Contabilidade;

j) Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 2/2007 
— Aprova o Guia para a aplicação das Normas Sucintas de Relato 
Financeiro;

k) Conhecimentos específicos:

i) Elaboração de propostas, relatórios ou redacção;

ii) Análise de casos e elaboração de pareceres técnicos espe-
cializados;

iii) Conhecimento profissional na área de contabilidade, fi-
nanceira e de auditoria.
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知識考試（筆試）時，投考人僅可攜帶第15點a）至j）的法例

作參閱，有關文本內不能附有任何註解及範例。投考人只可使用

不具有輸入計算程式功能的計算機，投考人不得以任何方式（包

括使用電子產品）查閱其他參考書籍或資料。

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

專業或職務能力評估開考典試委員會組成如下：

主席：文化產業基金行政委員會委員 朱妙麗

正選委員：文化產業基金項目資助部主管 歐陽凱明

文化產業基金行政財政輔助中心主任 梁富華

候補委員：文化產業基金項目監察中心主任 潘永康

文化產業基金項目資助輔助中心主任 許鑫源

二零一九年八月二日於文化產業基金

行政委員會代主席 朱妙麗

（是項刊登費用為 $14,880.00）

土 地 工 務 運 輸 局

公 告

茲特公告，有關公佈於二零一九年七月二十四日第三十期

《澳門特別行政區公報》第二組的「鄰近西灣湖景大馬路堤圍加

Na prova de conhecimentos (prova escrita), apenas é permi-
tido aos candidatos levar para consulta os diplomas legais refe-
ridos nas alíneas a) a j) do ponto 15, os quais não podem conter 
quaisquer anotações ou casos exemplificativos, sendo proibida 
a consulta de livros ou informações de referência sob qualquer 
forma, nomeadamente através do uso de produtos electrónicos. 
Relativamente à utilização de máquinas calculadoras, apenas 
são autorizadas as que não permitem a introdução de fórmula 
ou programas de cálculo automático.

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009, «Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, 
da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introdu-
zidas 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

O júri do concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais tem a seguinte composição:

Presidente: Chu Miu Lai, membro do conselho de adminis-
tração do Fundo das Indústrias Culturais.

Vogais efectivos: Ao Ieong Hoi Meng, chefe do serviço de apoio 
financeiro a projectos do Fundo das Indústrias Culturais; e

Leong Fu Wa, coordenador do centro de apoio administra-
tivo e financeiro do Fundo das Indústrias Culturais.

Vogais suplentes: Poon Weng Hong, coordenador do centro de 
fiscalização de projectos do Fundo das Indústrias Culturais; e

Hoi Kam Un, coordenador do centro de apoio financeiro a 
projectos do Fundo das Indústrias Culturais.

Fundo das Indústrias Culturais, aos 2 de Agosto de 2019.

A Presidente do Conselho de Administração, substituta, 
Chu Miu Lai.

(Custo desta publicação $ 14 880,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Anúncio

Faz-se saber que em relação ao concurso público para a exe-
cução da empreitada de «Obra de reforço dos diques existentes 
junto da Avenida Panorâmica do Lago de Sai Van», publicado 
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固工程」公開招標，招標實體已按照招標方案第二條的規定作出

解答，及因應需要作出補充說明，並將之附於招標案卷內。

上述的解答及補充說明可於辦公時間內前往澳門馬交石炮

台馬路三十三號土地工務運輸局十六樓基礎建設廳查閱。

二零一九年八月二日於土地工務運輸局

代局長 劉振滄

（是項刊登費用為 $1,303.00）

郵 電 局

公 告

“無線寬頻系統——WiFi任我行”營運及維護服務

（2020年1月1日至2021年12月31日）

公開招標

郵電局宣佈，根據運輸工務司司長於二零一九年六月二十四

日作出的批示，現進行「“無線寬頻系統——Wi Fi任我行”營運

及維護服務（2020年1月1日至2021年12月31日）」之公開招標。

在本公告刊登之日起，有意投標人可於辦公時間內前往澳門

議事亭前地郵電局總部大樓二樓210室工程、設施管理及總務

處現場查閱有關招標案卷。取得上述文件的副本，每份價格為

$500.00（澳門幣伍佰元整）。

臨時擔保：須向郵電局繳交$320,000.00（澳門幣叁拾貳萬

元整）的臨時擔保金。臨時擔保金可通過以下方式提供﹕1）銀行

擔保書；或2）透過以現金或銀行本票方式向郵政儲金局遞交。

底價：不設底價。

承攬類型：以系列價金承攬。

參加條件：投標人所經營事業項目必須包括但不限於“電信

或互聯網相關服務”（以商業登記作證明）。

交標日期、時間及地點：投標人須在二零一九年八月二十九

no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 30, II Série, de 24 de Julho de 2019, foram prestados escla-
recimentos, nos termos do artigo 2.º do programa do concurso, 
e foi feita aclaração complementar conforme necessidades, 
pela entidade que realiza o concurso e juntos ao processo do 
concurso.

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta durante o horário de 
expediente no Departamento de Infraestruturas da DSSOPT, 
sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 16.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 2 de Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Shin Chung Low Kam 
Hong.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Anúncios

Concurso público para os «Serviços de operação e manutenção 

do Sistema de Banda Larga sem Fios — WiFi GO de 1 de 

Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2021»

Anuncia-se que a Direcção dos Serviços de Correios e Teleco-
municações (CTT), por despacho do Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, exarado no dia 24 de Junho de 2019, vai 
proceder ao concurso público para a prestação dos «Serviços de 
operação e manutenção do Sistema de Banda Larga sem Fios — 
WiFi GO de 1 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2021». O 
processo do concurso pode ser examinado na Divisão de Obras, 
Gestão de Instalações e Serviços Gerais, sita no Largo do Sena-
do, Edifício-sede dos CTT, na sala 210, 2.º andar, Macau, duran-
te as horas de expediente, desde o dia da publicação do presente 
anúncio, podendo as cópias do processo do concurso ser solicita-
das, no valor $ 500 (quinhentas patacas).

Caução provisória: a caução provisória, no valor de $320 000,00 
(trezentas e vinte mil patacas) deve ser prestada, aos CTT, por: 
1) garantia bancária; ou 2) dinheiro em mão ou ordem de caixa en-
tregue na Caixa Económica Postal.

Preço base: não há.

Tipo de empreitada: por série de preços.

Condições de admissão: as actividades exercidas pelos con-
correntes não devem estar limitadas, mas antes incluir activi-
dades relacionadas com «Serviços de Telecomunicações ou de 
Internet» (a comprovar com registo comercial).

Local, dia e hora limite para entrega das propostas: as propostas 
devem ser apresentadas, até às 12,00 horas do dia 29 de Agosto 
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日中午十二時截標時間前，將投標書交予位於澳門議事亭前地

郵電局總部大樓二樓209室的公共關係及總檔案處。

開標日期、時間及地點：開標儀式將於二零一九年八月三十

日上午九時三十分在位於澳門議事亭前地郵電局總部大樓二樓

小禮堂內舉行。

評標標準及其所佔之比重：

評標標準 比重

價格 45%

工作計劃 35%

工作團隊之學歷及經驗 15%

公司履歷 5%

二零一九年八月一日於郵電局

局長 劉惠明 

（是項刊登費用為 $2,764.00）

茲公佈，為填補郵電局以行政任用合同任用的公眾接待行

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兩個

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

年五月十五日第二十期《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》第二十七條第二款規定，將郵

電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議

事亭前地郵電局總部大樓二樓（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），並上載於本局網頁

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

gov.mo/）。

二零一九年八月二日於郵電局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $1,382.00）

de 2019, na Divisão de Relações Públicas e Arquivo Geral, sita no 
Largo do Senado, Edifício-sede dos CTT, na sala 209, 2.º andar, 
Macau. 

Local, dia e hora do acto público do concurso: o acto público 
do concurso terá lugar, pelas 9,30 horas do dia 30 de Agosto de 
2019, no Largo do Senado, Edifício-sede dos CTT, no Auditório, 
2.º andar, Macau.

Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores 
de ponderação:

Factores de avaliação Proporção

Preço 45%

Plano de trabalhos 35%

Habilitação académica e experiência da equipa 
de trabalho 15%

Currículo de entidade concorrente 5%

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, 1 de 
Agosto de 2019.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 2 764,00)

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 
na Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, 
2.º andar do Edifício-Sede da mesma Direcção dos Serviços, 
sito no Largo do Senado, em Macau, podendo ser consultada 
no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda a 
quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 
17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e as 17,30 horas), e disponibilizada na página elec-
trónica destes Serviços (http://www.ctt.gov.mo/) e dos SAFP 
(http://www.safp.gov.mo/), a lista definitiva dos candidatos 
ao concurso de avaliação de competências profissionais ou 
funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para 
o preenchimento de dois lugares vagos de adjunto-técnico de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, área de 
apoio técnico-administrativo com atendimento ao público, em 
regime de contrato administrativo de provimento, da Direc-
ção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, 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 20, II Série, de 
15 de Maio de 2019.

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
2 de Agosto de 2019.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)
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通 告

茲公佈，為填補郵電局以行政任用合同任用的郵差職程第

一職階郵差兩個職缺，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，本局定於二零一九年八月十七日上午十時三十分為

參加專業或職務能力評估對外開考的准考人舉行知識考試（筆

試），時間為一小時三十分，考試地點為中葡職業技術學校。

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，已張貼於澳門議事亭前地郵電局總部大樓

二樓（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），並上載於本局網頁（http://www.ctt.gov.

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

二零一九年八月二日於郵電局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $1,417.00）

房 屋 局

公 告

茲公佈，為填補房屋局編制內資訊（網絡基礎建設）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，經二零一九年五月二日第十八期

《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》第二十六條第二款規定，將房屋局專業或職務能力評估對

外開考的投考人臨時名單張貼於澳門鴨涌馬路220號青葱大廈

地下L房屋局接待處（可於辦公時間查閱），並上載於房屋局網

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

safp.gov.mo/）。

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 vagos, em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, de distribuidor postal, 1.º escalão, da 
carreira de distribuidor postal, da Direcção dos Serviços de 
Correios e Telecomunicações, 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 18, II Série, de 2 de Maio de 2019, 
a prova de conhecimentos (prova escrita) terá a duração de 1 
hora e 30 minutos e será realizada no dia 17 de Agosto de 2019, 
às 10,30 horas, na Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional.

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 na Direcção dos Servi-
ços de Correios e Telecomunicações, 2.º andar do Edifício-Se-
de da mesma Direcção dos Serviços, sito no Largo do Senado, 
em Macau, 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), 
e disponibilizadas na página electrónica destes Serviços (http://
www.ctt.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
2 de Agosto de 2019.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

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», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra afixada na recepção do Instituto de 
Habitação (IH), sito na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, 
Edifício Cheng Chong, r/c L, Macau, podendo ser consultada 
no local indicado, dentro do horário de expediente, e disponi-
bilizada na página electrónica do IH (http://www.ihm.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 regime de gestão uniformi-
zada, para o preenchimento de dois lugares de técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área 
de informática (infraestruturas de redes), do quadro do pessoal 
do IH, 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 18, II Série, de 2 de Maio de 2019.
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二零一九年七月二十九日於房屋局

局長 山禮度

（是項刊登費用為 $1,337.00）

通 告

茲公佈，為填補房屋局編制內機電工程範疇高級技術員職

程第一職階二等高級技術員五個職缺，以及填補開考有效期屆

滿前本局出現的職缺，經二零一九年一月二十三日第四期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登的統一管理制度之專業或職務

能力評估對外開考通告，本局定於二零一九年八月二十七日至

二十九日為參加專業或職務能力評估開考的准考人舉行甄選面

試，時間為二十分鐘，考試地點為澳門鴨涌馬路二百零四號青葱

大廈房屋局。

參加甄選面試的准考人、考室、日期及時間安排等詳細資

料以及與投考人有關的其他重要資訊，已張貼於澳門鴨涌馬路

二百二十號青葱大廈地下L房屋局接待處，可於辦公時間前往查

閱，並上載於本局網頁（http://www.ihm.gov.mo/）及行政公職

局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年七月三十日於房屋局

局長 山禮度

（是項刊登費用為 $1,382.00）

環 境 保 護 局

公 告

茲公佈，為填補環境保護局以行政任用合同方式任用的（中

葡文）翻譯員職程第一職階二等翻譯員兩缺，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，將環境保護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馬交石炮

台馬路32號至36號電力公司大樓一樓的環境保護局公告欄（查

Instituto de Habitação, aos 29 de Julho de 2019.

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao 
concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o 
preenchimento de cinco lugares vagos, do quadro do Instituto 
de Habitação, e dos que vierem a verificar-se neste Instituto 
até ao termo da validade do concurso de técnico superior de 2.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de en-
genharia electromecânica, aberto por aviso publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 4, 
II Série, de 23 de Janeiro de 2019, a entrevista de selecção, com 
a duração de 20 minutos, terá lugar nos dias 27 a 29 de Agosto 
de 2019, no Instituto de Habitação, sito na Estrada do Canal 
dos Patos, n.º 204, Edifício Cheng Chong, 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, encontram-se afixadas na recepção do Institu-
to de Habitação, sito na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, 
Edifício Cheng Chong, r/c L, Macau, podendo ser consultadas 
no local indicado dentro do horário de expediente, e disponibi-
lizadas na página electrónica deste Instituto (http://www.ihm.
gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Instituto de Habitação, aos 30 de Julho de 2019.

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

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 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada 
no quadro informativo da Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 32 a 36, Edifício 
CEM, 1.º andar, Macau, podendo ser consultada no local indi-
cado, dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira 
das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e 
disponibilizada na página electrónica destes Serviços (http://
www.dspa.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 pro-
fissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformiza-
da, para o preenchimento de dois lugares vagos, em regime de 
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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://w w w.dspa.

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

二零一九年八月二日於環境保護局

局長 譚偉文

（是項刊登費用為 $1,496.00）

通 告

茲公佈，為填補環境保護局以行政任用合同任用的高級技術

員職程第一職階二等高級技術員（環境管理範疇）十缺，以及填

補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年四月二十四日第

十七期《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，環境保護局定於二

零一九年八月三十一日上午九時三十分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

地點為澳門白鴿巢前地5-7號東南學校（中學部）。

參加筆試的准考人的考試地點、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，將於二零一九年八月七

日張貼於澳門馬交石炮台馬路32號至36號電力公司大樓一樓環

境保護局公告欄。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.dspa.gov.mo/）及行政公

職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年八月二日於環境保護局

局長 譚偉文

（是項刊登費用為 $1,496.00）

交 通 事 務 局

公 告

茲特公告，有關公佈於二零一九年七月十日第二十八期《澳

門特別行政區公報》第二組的「交通事務局三個數據中心之機房

contrato administrativo de provimento, de intérprete-tradutor 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor 
(línguas chinesa e portuguesa), da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, 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 16, II Série, de 17 de Abril de 2019.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 2 de 
Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

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 dez lugares vagos, em regime de contrato administra-
tivo de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, área de gestão ambiental, da 
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, e dos que vie-
rem a verificar-se até ao termo da validade do concurso, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 17, II Série, de 24 de Abril de 2019, 
a prova de conhecimentos (prova escrita) terá a duração de 3 
horas e será realizada no dia 31 de Agosto de 2019, às 9,30 horas, 
na Escola Tong Nam (Secundária), sita na Praça de Luís de 
Camões, n.os 5-7, Macau.

As informações mais detalhadas sobre o local, data e hora 
da prova escrita dos candidatos, bem como outras informações 
de interesse dos candidatos, serão afixadas no dia 7 de Agosto 
de 2019, no quadro de informações da Direcção dos Serviços 
de Protecção Ambiental, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 32 
a 36, Edifício CEM, 1.º andar, Macau, podendo ser consultadas 
no local indicado dentro do horário de expediente (de segunda 
a quinta-feira entre as 9,00 e as 17,45 horas e sexta-feira entre 
as 9,00 e as 17,30 horas) e encontram-se disponíveis nas páginas 
electrónicas destes Serviços (http://www.dspa.gov.mo/) e dos 
SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 2 de 
Agosto de 2019.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Anúncio

Faz-se saber que em relação ao «Concurso público para 
prestação de serviços de manutenção e qualidade dos equipa-
mentos e meio envolvente dos três centros de Base de Dados 
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環境設備保養服務的公開招標」，招標實體已按照招標方案第4

點的規定作出解答，且因應需要作出補充說明，並將其等附於招

標案卷內。

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

馬交石炮台馬路33號，交通事務局六樓公共關係處查閱。

二零一九年七月二十九日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $1,224.00）

da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego», pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 28, II Série, de 10 de Julho de 2019, foram pres-
tados esclarecimentos, nos termos do ponto 4 do programa do 
concurso, e foi feita a aclaração complementar conforme as 
necessidades, 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, na Divisão de Relações Públicas da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego, sita na Estrada de D. 
Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 29 
de Julho de 2019.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)
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