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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncio

 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 total de quatro lugares vagos: dois do quadro do pessoal 

e dois em regime de contrato administrativo de provimento, de 

técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área de 

serviço social, do Instituto de Acção Social, e dos que vierem 

a verificar-se, neste Instituto, até ao termo da validade do con-

curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 10 de Fe-

vereiro de 2021, a entrevista de selecção, com a duração de 20 

minutos, terá lugar no dia 9 de Fevereiro de 2022, na sede do 

Instituto de Acção Social, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, 

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 can-

didatos serão afixadas no dia 19 de Janeiro de 2022, no quadro 

de anúncios do Instituto de Acção Social, sito na Estrada do 

Cemitério, n.º 6, Macau, podendo ser consultadas no local indi-

cado 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), bem 

como nas páginas electrónicas deste Instituto (http://www.ias.

gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Administração e Fun-

ção Pública (http://www.safp.gov.mo).

Instituto de Acção Social, aos 13 de Janeiro de 2022. 

O Presidente do Instituto, Hon Wai.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)
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