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GABINETE DO PROCURADOR

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso para admis-
são ao curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
do Ministério Público especialista, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 38, II Série, de 21 de Setembro de 2022:

Candidatos aprovados: Classificação 
final

1.º Luk Ka Ku ................................................................14,40 a)

2.º Wong Mei Ieng .........................................................14,40 b)

3.º Chan Ka Lok............................................................14,40 

4.º Chan Pui Lan ...........................................................14,30

5.º Lam Sut Nga ............................................................14,10

6.º Cheang Sio Man ......................................................14,00

7.º Cheung Koi Man .....................................................13,20

8.º Chan Kin Nang ........................................................11,00

9.º Angela Silveira de Souza ........................................10,00

a) Nos termos da alínea 1) do n.º 2 do artigo 29.º do Regula-
mento Administrativo n.º 30/2004 (Recrutamento, Selecção e 
Formação dos Funcionários de Justiça), por maior habilitação 
académica;

b) Nos termos da alínea 2) do n.º 2 do artigo 29.º do Regula-
mento Administrativo n.º 30/2004 (Recrutamento, Selecção e 
Formação dos Funcionários de Justiça), por maior antiguidade 
na função pública.

Nos termos do artigo 30.º do Regulamento Administrativo 
n.º 30/2004 (Recrutamento, Selecção e Formação dos Funcio-
nários de Justiça), os candidatos aprovados no concurso são 
admitidos ao curso de formação segundo a ordenação da res-
pectiva lista de classificação final e de acordo com o número de 
formandos a admitir ao curso indicado no aviso de abertura.

Nos termos do artigo 37.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, Selecção e Formação para Efeitos 
de Acesso dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), os can-
didatos podem apresentar reclamação da presente lista para 
o júri, no prazo de cinco dias úteis, a contar do dia seguinte à 
data da sua publicação, ou nos termos do artigo 38.º do mesmo 
regulamento administrativo, os candidatos podem interpor 
recurso facultativo da presente lista para a entidade que au-
torizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, a 
contar do dia seguinte à data da sua publicação.

Nos termos do n.º 4 do artigo 29.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 30/2004 (Recrutamento, Selecção e Formação dos 
Funcionários de Justiça), são divulgados a data e hora do início 
do curso de formação e o local de apresentação dos formandos. 

檢 察 長 辦 公 室

名 單

 

1.º  ................................................................. 14.40 a

2.º  ................................................................. 14.40 b

3.º  ................................................................. 14.40 

4.º  ................................................................. 14.30

5.º  ................................................................. 14.10

6.º  ................................................................. 14.00

7.º  ................................................................. 13.20

8.º  ................................................................. 11.00

9.º Angela Silveira de Souza ................................. 10.00

a 30/2004

b 30/2004

30/2004

14/2016

30/2004

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



17622    48   2022  11  30 

683

 

 

   

 $3,422.00

通 告

4/CGP/2022

11/2019

1/CGP/2020

 

––––––––––

附表一

1/CGP/2020

姓名 職務

 $1,382.00

Os candidatos admitidos ao curso de formação para acesso à 
categoria de escrivão do Ministério Público especialista devem 
apresentar-se na hora abaixo indicada:

Data: 8 de Fevereiro de 2023.

Hora: 17,30 horas.

Local de apresentação: Sala multifuncional no rés-do-chão 
do Edifício do Ministério Público, sito na Avenida do Dr. 
Rodrigo Rodrigues, n.º 683, Macau.

(A lista de classificação final acima mencionada foi homologada 

por despacho do Senhor Procurador, de 21 de Novembro de 

2022).

Gabinete do Procurador, aos 21 de Novembro de 2022.

O Júri:

Presidente: Cheong Kuok Chi, delegado do Procurador.

Vogais efectivas: Cheang Weng In, delegada do Procurador; e 

Wu Kit I, chefe-adjunta do Gabinete.

(Custo desta publicação $ 3 422,00)

Aviso

Despacho n.º 4/CGP/2022

Nos termos do n.º 3 do Despacho do Procurador n.º 11/2019, 
determino:

1. É alterado o pessoal, constante do Anexo I do Despacho 
n.º 1/CGP/2020, mediante o qual subdeleguei determinadas 
competências e são ratificados todos os actos praticados pela 
subdelegada, no âmbito das presentes subdelegações, desde o 
dia 21 de Novembro de 2022.

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

Gabinete do Procurador, aos 24 de Novembro de 2022.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

––––––––––

ANEXO I

Sobre a direcção, chefias e chefias funcionais referidas no n.º 2 
do Despacho n.º 1/CGP/2020

Nome Cargo

Cheok Sin Chi Chefe do Departamento de Assuntos Jurídicos, 
substituta

(Custo desta publicação $ 1 382,00)
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商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2022 年 10 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de  Outubro de 2022
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Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 24 de Novembro de 2022.

A Conservadora, Liang Tsai I.

 $298,665.00
(Custo desta publicação $  298 665,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Aviso

Despacho n.º 02/VPN/2022

No uso das competências que me foram conferidas pelo 
Despacho n.º 07/PCA/2021, determino:

1. É alterada a chefe da Divisão de Projectos, constantes dos 
anexos II e IV do Despacho n.º 02/VPN/2021, alterado pelo 
Despacho n.º 01/VPN/2022, mediante o qual subdeleguei 
determinados actos.

2. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Dezembro 
de 2022.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 16 de Novembro 
de 2022.

O Vice-Presidente do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Lo Chi Kin.

––––––––––

ANEXO II

Chefias a que se refere o n.º 2 do Despacho n.º 02/VPN/2021

Subunidades Chefia

Divisão de Projectos Wong Pit Wa*

*Em regime de substituição

市 政 署

通 告

02/VPN/2022

07/PCA/2021

01/V PN/2022

02/VPN/2021 II IV

 

––––––––––

附表II

關於第02/VPN/2021號批示第二款所指的主管

附屬單位 主管

*

*
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ANEXO IV

Chefias a que se refere o n.º 4 do Despacho n.º 02/VPN/2021

Subunidade/Nome Actos

Divisão de Projectos 
Wong Pit Wa*

A s s i na r o s ped ido s env iado s à 
DSSCU relativos à aprovação dos 
projectos e das licenças para obras.

*Em regime de substituição

(Custo desta publicação $ 1 927,00)

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que, tendo Cheng Wai Yin viúva de Tong 
Hon Chun, que foi auxiliar, aposentado da então Direcção dos 
Serviços de Economia, requerido a pensão de sobrevivência 
deixada 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 23 de Novembro de 2022.

A Presidente do Conselho de Administração, Diana Maria 
Vital Costa.

(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 sucata resultante de veículos, de sucata de bens e de 
bens, que reverteram a favor da Região Administrativa Espe-
cial 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. Sucata resultante de veículos, sucata de bens e bens

Na tabela abaixo indicada encontram-se discriminados os 
lotes de sucata resultante de veículos, de sucata de bens e 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:

附表IV

關於第02/VPN/2021號批示第四款所指的主管

附屬單位／姓名 行為

*

*

 $1,927.00

退 休 基 金 會

三十日告示

 

 $872.00

財 政 局

公 告

 

1. 
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N.º de lote 
Local de 

armazena-
mento

Data de 
identifica-

ção
Horário (1) Local (2)

VS01 (parte), 
VS02, VS03, 
VS04
MS01, MS02
L01

Taipa, 
Coloane

06/12/2022 10:00 Edf. Multi-
funcional do 
Governo — 
Pac On
(Rua da 
Felicidade, 
Taipa)

VS01 (parte)
L02
BL01

Macau 06/12/2022 15:00 Amazém Fu 
Tai da DSF
(Edf. Indus-
trial Fu Tai, 
5.º andar
Avenida de 
Venceslau de 
Morais, n.º 243, 
Macau)

Notas

(1) A visualização de sucata resultante de veículos, de sucata 
de bens e de bens inicia-se, impreterivelmente, quinze minutos 
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 sucata 
resultante de veículos, de sucata de bens e de bens, devem os 
interessados concentrar-se nos locais acima indicados.

Não há lugar à visualização de sucata resultante de veículos, 
de sucata de bens e de bens no dia da realização da hasta pú-
blica, mas são projectadas fotografias dos mesmos através de 
computador.

2. Moeda comemorativa

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 
dos Serviços (website: http://www.dsf.gov.mo). 

Prestação de caução

Período: Desde a data do anúncio até ao dia 13 de 
Dezembro de 2022

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

Modo de prestação 
da caução:

— Por depósito em numerário ou che-
que, 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 «Finan-
ças», 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 Con-
dições de Venda.

物品批號
存放

地區
查看日期 時間（1） 地點（2）

VS01

VS02 VS03

VS04

MS01 MS02

L01

氹 2022 12

6

氹

VS01

L02

BL01

2022 12

6

1

2

2. 

3. 

:http://www.dsf.gov.mo

2022 12 13

575 579 585 8 803
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Realização da hasta pública

Data: 14 de Dezembro de 2022 (quarta-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 $ 4 452,00)

2022 12 14

   

575 579 585

575 579 585

8 803

:http://www.dsf.gov.mo

 

 $4,452.00
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CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Anúncio

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 17 de Novembro de 2022, e nos termos do 
disposto na Lei n.º 13/2021, Estatuto dos agentes das Forças e 
Serviços de Segurança, Regulamento Administrativo n.º 20/2022, 
Regulamentação do Estatuto dos agentes das Forças e Serviços 
de Segurança, e Despacho do Secretário para a Segurança 
n.º 85/2022, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) 
irá realizar o concurso de acesso, de prestação de provas, 
condicionado, para a admissão dos primeiros trinta candidatos 
melhor classificados à frequência do curso de promoção a 
subchefe e, posteriormente, o preenchimento de 30 lugares de 
subchefe, 1.º escalão, da classe de agentes do CPSP.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afi-
xado na Divisão de Recursos Humanos do Departamento de 
Gestão de Recursos, no 3.º andar do Edifício do Comando do 
CPSP, sita na Praceta de 1 de Outubro, Macau, e disponibilizado 
no website desta Corporação. O prazo para a apresentação de 
candidaturas é de oito dias úteis, contados da data da publicação 
do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 22 de Novembro 
de 2022.

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

CORPO DE BOMBEIROS

Anúncio

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para a Segurança, de 9 de Novembro de 2022, e nos 
termos do disposto na Lei n.º 13/2021 (Estatuto dos agentes 
das Forças e Serviços de Segurança), Regulamento Adminis-
trativo n.º 20/2022 (Regulamentação do Estatuto dos agentes 
das Forças e Serviços de Segurança) e Despacho do Secretário 
para a Segurança n.º 85/2022, o Corpo de Bombeiros (CB) vem 
desenvolver os procedimentos de promoção por concurso geral 
e curso de promoção, para o preenchimento de dez lugares de 
subchefe, 1.º escalão, da classe de agentes do quadro de pessoal 
do CB.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixa-
do no Centro de Atendimento e Queixas, sito no Comando e 
Posto Operacional do Lago Sai Van do CB, e disponibilizado 
no website desta Corporação. O interessado deve apresentar o 
pedido no prazo de oito dias úteis, contados da data da publi-
cação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau.

Corpo de Bombeiros, aos 22 de Novembro de 2022.

O Comandante, Leong Iok Sam, chefe-mor.

(Custo desta publicação $ 1 222,00)

治 安 警 察 局

公 告

13/2021

20/2022

85/2022

 

 $1,258.00

消 防 局

公 告

13/2021 20/2022

85/2022

 

 $1,222.00                      
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澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

三十日告示

琼

 

 $1,020.00

體 育 局

公 告

5/ID/2022

1. 63/85/M

體育設施

1

2

3 氹

4 N9

5

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Ao Sok Keng requerido os sub-
sídios por morte, de funeral, de férias, de Natal e outras com-
pensações pecuniárias, por falecimento do seu cônjuge Leong 
Weng Lei, que foi guarda de primeira, 3.º escalão, do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, devem todos os que se julgam 
com direito à percepção dos subsídios e compensações acima 
referidos, requerer a esta Direcção dos Serviços, no prazo de 
trinta dias a contar da data da publicação do presente édito no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo 
impugnação, será resolvida a pretensão da requerente, findo 
que seja esse prazo.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 21 de Novembro de 2022.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei, superintendente-geral 
alfandegária.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncios

Concurso Público n.º 5/ID/2022

«Serviços de segurança e de venda de bilhetes nas 

instalações situadas nas Ilhas sob responsabilidade do 

Instituto do Desporto»

1. 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 da Ex.ma 
Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 23 
de Novembro de 2022, o Instituto do Desporto vem, em re-
presentação da entidade adjudicante, proceder à abertura do 
concurso público para a adjudicação dos serviços de segurança 
e de venda de bilhetes entre 1 de Março de 2023 e 28 de Feve-
reiro de 2025, nas seguintes instalações desportivas situadas 
nas Ilhas sob responsabilidade do Instituto do Desporto:

Instalações desportivas

1 Piscinas do Carmo

2 Centro Desportivo Olímpico — Estádio, Campo de 
Hóquei, Quintal Desportivo, Piscina Olímpica, Campo 
de Basquetebol de Três e Zona de Badminton

3 Centro Desportivo do Nordeste da Taipa

4 Estádio da Universidade de Macau (N9)

5 Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau
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體育設施
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www.sport.gov.mo

3. 

4. 

5. 

6. 

$580,000.00

Instalações desportivas

6 Academia de Ténis

7 Centro Internacional de Tiro

8 Centro de Bowling

9 Kartódromo de Coloane

10 Centro Náutico de Hác-Sá

11 Centro Náutico de Cheoc-Van

12 Piscina do Parque Central da Taipa

13 Piscina do Parque de Hác-Sá

14 Piscina de Cheoc-Van

2. A partir da data da publicação do presente anúncio, o 
concorrente pode dirigir-se ao balcão de atendimento da sede 
do Instituto do Desporto, sita na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues, n.º 818, em Macau, no horário de expediente, das 
9,00 horas às 13,00 horas e das 14,30 horas às 17,30 horas, para 
consulta do processo do concurso ou para obtenção de cópia 
do processo, mediante o pagamento de $500,00 (quinhentas) 
patacas. Pode ainda ser feito o descarregamento gratuito dos 
ficheiros pela internet na área de «Informação relativa à aqui-
sição» da página electrónica do Instituto do Desporto: www.
sport.gov.mo.

3. A sessão de esclarecimentos do presente concurso público 
terá lugar no dia 5 de Dezembro de 2022, segunda-feira, pelas 
9,15 horas, no auditório da sede do Instituto do Desporto, a 
que se seguirá a deslocação para visita às instalações despor-
tivas. Em caso de encerramento do Instituto do Desporto na 
data e hora da sessão de esclarecimentos, por motivos de tufão 
ou por motivos de força maior, a data e a hora estabelecidas 
para a sessão de esclarecimentos são adiadas para a mesma 
hora do primeiro dia útil seguinte.

4. O concorrente deve comparecer na sede do Instituto do 
Desporto até à data limite para a apresentação das propostas 
para tomar conhecimento sobre eventuais esclarecimentos adi-
cionais.

5. O prazo para a apresentação das propostas termina às 
12,00 horas do dia 23 de Dezembro de 2022, sexta-feira, não 
sendo admitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerra-
mento do Instituto do Desporto na data e hora limites para a 
apresentação das propostas acima mencionadas, por motivos 
de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora limites 
estabelecidas para a apresentação das propostas são adiadas 
para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

6. O concorrente deve apresentar a sua proposta dentro do 
prazo estabelecido, na sede do Instituto do Desporto, acom-
panhada de uma caução provisória no valor de $580 000,00 
(quinhentas e oitenta mil) patacas, a ser prestada por depósito 
em numerário, em ordens de caixa, mediante cheque ou garan-
tia bancária, emitidos por uma instituição bancária legalmente 
autorizada a exercer actividade na Região Administrativa Es-
pecial de Macau, à ordem do Fundo do Desporto, a entregar 
na Divisão Financeira e Patrimonial na sede do Instituto do 
Desporto.
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 $4,690.00

6/ID/2022

1. 63/85/M

體育設施
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7. O acto público do concurso terá lugar no dia 28 de Dezem-
bro de 2022, quarta-feira, às 9,30 horas, no auditório da sede 
do Instituto do Desporto. 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 por motivos de 
força maior, ou em caso de adiamento na data e hora limites 
para a apresentação das propostas, por motivos de tufão ou de 
força maior, a data e hora estabelecidas para o acto público do 
concurso são adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil 
seguinte.

8. As propostas são válidas durante 90 (noventa) dias seguidos a 
contar da data da sua abertura.

Instituto do Desporto, aos 25 de Novembro de 2022.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 4 690,00)

Concurso Público n.º 6/ID/2022

«Serviços de segurança e de venda de bilhetes nas instalações 

situadas em Macau sob responsabilidade do Instituto do 

Desporto»

1. 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 
da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultu-
ra, de 23 de Novembro de 2022, o Instituto do Desporto vem, 
em representação da entidade adjudicante, proceder à abertura 
do concurso público para a adjudicação dos serviços de segu-
rança e de venda de bilhetes entre 1 de Março de 2023 e 28 de 
Fevereiro de 2025, nas seguintes instalações desportivas situa-
das em Macau sob responsabilidade do Instituto do Desporto:

Instalações desportivas

1 Centro Desportivo da Vitória

2 Centro Desportivo Tamagnini Barbosa

3 Pavilhão Polidesportivo Tap Seac

4 Centro Náutico da Praia Grande

5 Gaivotas a pedais de Anim’Arte NAM VAN

6 Fórum de Macau

7 Ginásio Polidesportivo da Escola Primária Oficial 
Luso-Chinesa Sir Robert Ho Tung

8 Centro Desportivo do Colégio D. Bosco

9 Centro Desportivo Lin Fong

10 Piscina Estoril

11 Piscina Dr. Sun Iat Sen

2. A partir da data da publicação do presente anúncio, o 
concorrente pode dirigir-se ao balcão de atendimento da sede 
do Instituto do Desporto, sita na Avenida do Dr. Rodrigo 
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Rodrigues, n.º 818, em Macau, no horário de expediente, das 
9,00 horas às 13,00 horas e das 14,30 horas às 17,30 horas, para 
consulta do processo do concurso ou para obtenção de cópia 
do processo, mediante o pagamento de $500,00 (quinhentas) 
patacas. Pode ainda ser feito o descarregamento gratuito dos 
ficheiros pela internet na área de «Informação relativa à aqui-
sição» da página electrónica do Instituto do Desporto: www.
sport.gov.mo.

3. A sessão de esclarecimentos do presente concurso público 
terá lugar no dia 2 de Dezembro de 2022, sexta-feira, pelas 9,15 
horas, no auditório da sede do Instituto do Desporto, a que se 
seguirá a deslocação para visita às instalações desportivas. Em 
caso de encerramento do Instituto do Desporto na data e hora 
da sessão de esclarecimentos, por motivos de tufão ou por mo-
tivos de força maior, a data e a hora estabelecidas para a sessão 
de esclarecimentos são adiadas para a mesma hora do primeiro 
dia útil seguinte.

4. O concorrente deve comparecer na sede do Instituto do 
Desporto até à data limite para a apresentação das propostas 
para tomar conhecimento sobre eventuais esclarecimentos adi-
cionais.

5. O prazo para a apresentação das propostas termina às 
12,00 horas do dia 23 de Dezembro de 2022, sexta-feira, não 
sendo admitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerra-
mento do Instituto do Desporto na data e hora limites para a 
apresentação das propostas acima mencionadas, por motivos 
de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora limites 
estabelecidas para a apresentação das propostas são adiadas 
para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

6. O concorrente deve apresentar a sua proposta dentro do 
prazo estabelecido, na sede do Instituto do Desporto, acom-
panhada de uma caução provisória no valor de $370 000,00 
(trezentas e setenta mil) patacas, a ser prestada por depósito 
em numerário, em ordens de caixa, mediante cheque ou garan-
tia bancária, emitidos por uma instituição bancária legalmente 
autorizada a exercer actividade na Região Administrativa Es-
pecial de Macau, à ordem do Fundo do Desporto, a entregar 
na Divisão Financeira e Patrimonial na sede do Instituto do 
Desporto.

7. O acto público do concurso terá lugar no dia 30 de Dezem-
bro de 2022, sexta-feira, às 9,30 horas, no auditório da sede do 
Instituto do Desporto. Em caso de encerramento do Instituto 
do Desporto na data e hora para o acto público do concurso 
acima mencionadas, por motivos de tufão ou por motivos de 
força maior, ou em caso de adiamento na data e hora limites 
para a apresentação das propostas, por motivos de tufão ou de 
força maior, a data e hora estabelecidas para o acto público do 
concurso são adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil 
seguinte.

8. As propostas são válidas durante 90 (noventa) dias segui-
dos a contar da data da sua abertura.

Instituto do Desporto, aos 25 de Novembro de 2022.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 4 214,00)
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 $1,417.00

公 告

01321/04-TS

23/2017

14/2016

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/NEFRO/2022)

O exame final de especialidade em nefrologia foi realizado 
de acordo com o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 45/2021 e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 e pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019 e nos termos do 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 38, II Série , de 21 de Setembro de 2022, 
e a classificação final do internato complementar foi feita de 
acordo com o cálculo da classificação final do artigo 63.º do 
mesmo decreto-lei, homologada por despacho da Ex.ma Senhora 
Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 16 de Novembro 
de 2022:    

Candidata aprovada: valores

 Song Yue ................................................................................ 14,9

 Serviços de Saúde, aos 25 de Outubro de 2022.

O Júri:

Presidente: Dr. Li Chiu Leong, médico consultor de nefrolo-
gia.

Vogais efectivos: Dr. Cheung Kin, médico consultor de ne-
frologia; e

Dr. Lio Weng In, médico consultor de nefrologia.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

Anúncio

(Ref. do Concurso n.º 01321/04-TS)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada nas pági-
nas electrónicas destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e 
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista classificativa da 
entrevista de selecção dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do regi-
me 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 engenharia de refrigeração e de ar 
condicionado, do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, e 
dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da 
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validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II 
Série, de 30 de Junho de 2021.

Serviços de Saúde, aos 25 de Novembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

Avisos

(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/Mint/2022)

Por despacho do signatário, de 22 de Novembro de 2022, 
são nomeados os membros do júri para a realização do exame 
de avaliação final de graduação em Medicina Interna do Dr. 
Cheong Kam Meng e Dr. Sam Ip Pio (conforme o n.º 2 do artigo 
16.º do Regulamento Administrativo n.º 45/2021 e o Decreto-
-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 24/2018 e Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 178/2019):

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Ng Hou, médico consultor de medicina interna.

Vogais efectivos: Dr. Ip Chi Tat, médico consultor de medicina 
interna; e

Dr. Li Tak Ming, médico consultor de medicina interna.

Vogais suplentes: Dr.ª U Iok Sun, médica assistente de medi-
cina interna; e

Dr. Ip Kar Hung, médico assistente de medicina interna.

Métodos de prova: a avaliação final consta de uma prova cur-
ricular, uma prova prática e uma prova teórica, as três provas 
previstas são eliminatórias.

Sistema de classificação:

1. Os resultados obtidos em cada uma das provas acima refe-
ridas são indicados sob a forma de classificação, na escala de 0 
a 20 valores; se a classificação obtida for igual ou superior a 9,5 
valores é considerado aprovado;

2. É aprovado na avaliação final o candidato que em cada 
uma das três provas obtenha uma classificação igual ou supe-
rior a 9,5 valores;

3. A classificação da avaliação final é o resultado da média 
aritmética das classificações obtidas nas provas curricular, prá-
tica e teórica, sendo este valor arredondado às décimas.

Data da prova: 29 e 30 de Dezembro de 2022.

Local da prova: Sala de reunião do Centro de Telemedicina 
na C1 e Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar 
Conde de S. Januário dos Serviços de Saúde.

Hora de prova e observações: o horário de prova e as ob-
servações encontram-se afixados na secretaria da Academia 
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通 告

249-263

18

249-263 18

Médica de Macau, situada no 2.º andar do Dynasty Plaza, na 
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 411-417, Macau, e dis-
ponível no website destes Serviços (https://www.am.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 23 de Novembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 561,00)

Torna-se público que, por despacho do director dos Serviços 
de Saúde proferido em 25 de Novembro de 2022, nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 2/2004 (Lei de 
prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis), 
alterada pela Lei n.º 8/2013 e pela Lei n.º 1/2016, e em função 
da evolução da doença do novo tipo de coronavírus, determi-
nou-se o prolongamento do período de vigência da medida de 
controlo prevista no despacho emitido em 30 de Maio de 2022, 
publicado através de aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 8 de Junho de 
2022, até ao dia 23 de Junho de 2023.

Serviços de Saúde, aos 25 de Novembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 714,00)

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

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 quatro lugares 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 do Fundo de Segurança 
Social (FSS), e dos que vierem a verificar-se no FSS até ao 
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 53, II Série, de 30 de Dezembro de 2020, a entrevista de 
selecção, com a duração de cerca de 15 minutos, terá lugar de 
12 de Dezembro até 13 de Dezembro de 2022, no FSS, sito na 
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção n.os 249-263, Edf. China Civil 
Plaza, 18.º andar, Macau.  

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 
cada candidato se deve apresentar para a realização da entre-
vista de selecção, bem como outras informações de interesse 
dos candidatos serão afixadas no dia 30 de Novembro de 
2022, no quadro informativo da sede do FSS, sito na Alameda 
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 249-263, Edf. China Civil Plaza, 
18.º andar, Macau, podendo ser consultadas no local indicado 
dentro do horário de expediente (de segunda a quinta-feira das 
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), bem como na 
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página electrónica do FSS (http://www.fss.gov.mo/) e da Direc-
ção dos Serviços de Administração e Função Pública (http://
www.safp.gov.mo/).

Fundo de Segurança Social, aos 25 de Novembro de 2022.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 1 700,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

PÚBLICAS

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 17 de Novembro de 
2022, e nos termos do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos» e da Lei n.º 14/2009 «Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», 
se encontra aberto o concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, comum, 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 arquitectura, do quadro do pessoal 
da Direcção dos Serviços de Obras Públicas, e dos que vierem 
a verificar-se nesta Direcção de Serviços, na mesma forma de 
provimento, 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, comum, externo, do regime de gestão uni-
formizada e consiste na avaliação das competências específicas 
necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área 
de arquitectura. 

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final na página electrónica dos 
concursos da função pública, para o preenchimento dos lugares 
vagos e dos que venham a vagar nesta Direcção de Serviços, na 
mesma forma de provimento, na mesma carreira, categoria e 
área funcional. 

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

Elaboração de pareceres e realização de estudos de nature-
za científico-técnica na área de arquitectura, tendo em vista a 
fundamentação de tomada de decisões; participação em reu-
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$300.00

6.2.1 

niões para análise de projectos ou programas; participação na 
concepção, redacção e implementação de projectos; proceder à 
adaptação de métodos e processos científico-técnicos; propos-
tas de soluções com base em estudos e tratamento de dados; 
exercício de funções consultivas; supervisão ou coordenação 
de outros trabalhadores.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
430 da tabela indiciária, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos» e usufrui dos direitos e regalias previs-
tos no regime geral da Função Pública. 

5. Condições de candidatura

Os indivíduos que possuam licenciatura ou equiparado, ou 
mestrado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de 
estudos integrados que não confira grau de licenciatura em ar-
quitectura ou afins, que satisfaçam os demais requisitos gerais 
para o desempenho de funções públicas, nos termos da legisla-
ção em vigor (nomeadamente: ser residente permanente da Região 
Administrativa Especial de Macau; maioridade; capacidade 
profissional, aptidão física e mental), e que possuam, até ao 
termo do prazo da apresentação de candidaturas (até ao dia 13 
de Dezembro de 2022) e se encontrem nas situações indicadas 
no n.º 2 do artigo 12.º do REGA n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos».

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (1 de Dezembro a 13 de Dezembro 
de 2022);

6.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte 
papel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de 
requerimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado pelo 
Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021, acompanhado dos documentos comprovativos dos 
requisitos de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura 
no valor de $300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-
didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-
trem em situação de carência económica devidamente compro-
vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 
de carência económica é efectuada no momento de apresenta-
ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-
ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico. 

6.2.1 Em suporte de papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo 
candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 
por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 
de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidatu-
ras e no horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 
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às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), na Direcção dos Ser-
viços de Obras Públicas, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 9.º andar, Macau. O pagamento da taxa 
de candidatura deve ser efectuado no mesmo momento (formas 
de pagamento: apenas em numerário).

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 no serviço electróni-
co para apresentação de candidaturas ao regime de gestão uni-
formizada, disponibilizado através da plataforma electrónica 
uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da 
página electrónica: http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da apli-
cação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da 
RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candidaturas. A 
apresentação da ficha deve ser efectuada a partir das 9 horas do 
primeiro dia do prazo fixado no aviso de abertura do concurso, 
tendo a sua apresentação de ser enviada até às 17 horas e 45 
minutos do último dia do prazo, ou até às 17 horas e 30 minu-
tos, quando este calhe numa sexta-feira. O pagamento da taxa 
de candidatura deve ser efectuado electronicamente através da 
plataforma de pagamento online «GovPay».

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 devem entregar os seguintes documentos 
na apresentação de candidatura:

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», de modelo aprovado 
pelo Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 
acompanhada de cópias dos documentos comprovativos (de 
habilitação académica, experiência profissional, formação pro-
fissional complementar e habilitação profissional, etc.).

7.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 
serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situação 
funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 
numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos».

7.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos comprovativos refe-
ridos nas alíneas a), b) e c) do ponto 7.1, e do registo biográfico 
ou documento que comprova a situação funcional, se os mes-
mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo tal facto ser declarado na apresentação da 
candidatura. 
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7.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 7.1 e dos documentos referidos no 
ponto 7.2 podem ser simples ou autenticadas. 

7.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 7.1 
ou os documentos referidos no ponto 7.2 quando solicitados, 
o candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo 
indicado na lista preliminar de candidatos, sob pena de ficar 
excluído da lista final de candidatos.

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

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

7.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 7.1 e no ponto 7.2, 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

8.1 São métodos de selecção os seguintes:

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

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

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

8.2 O candidato que falte ou desista do método de selecção 
referido na alínea a) ou b) do ponto 8.1 é automaticamente ex-
cluído. 

8.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número inferior a 50, passarão todos à entre-
vista de selecção.

8.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número igual ou superior a 50, passarão à en-
trevista de selecção os candidatos aprovados que se encontrem 
nos primeiros 50 lugares, por ordem decrescente de classifica-
ção. No caso de haver mais do que um candidato com a mesma 
classificação posicionado em último lugar, podem passar à 
entrevista de selecção todos os candidatos com igualdade de 
classificação.

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-
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bilitação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados 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 na prova elimi-
natória ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 
para a entrevista de selecção.

11. Classificação final

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

Prova de conhecimentos — 50%;

Entrevista de selecção — 40%; 

Análise curricular — 10%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados de acordo com as condições de preferência previstas nos 
n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos».

13. Publicitação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classifi-
cativas intermédias e final, bem como o local, data e hora da 
realização das provas dos métodos de selecção são afixados na 
Direcção dos Serviços de Obras Públicas, sita na Av. do Dr. 
Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 9.º andar, Macau, e 
disponibilizados na página electrónica dos concursos da fun-
ção pública, em http://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Obras Públi-
cas, em http://www.dsop.gov.mo/.

14. Programa das provas

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 Regulamento Administrativo n.º 13/2022 — Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços de Obras Públicas;

14.4 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, vigente;

14.5 Lei n.º 9/83/M, de 3 de Outubro — Supressão de Barreiras 
Arquitectónicas;

14.6 Normas arquitectónicas para a concepção de design uni-
versal e livre de barreiras na RAEM;
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14.7 Circular n.º 01/DSSOPT/2009 — Regulamentação das 
condições referentes à altura dos edifícios e edificabilidade dos 
lotes;

14.8 Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2021 — Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos;

14.9 Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, alterado 
e republicado pela Lei n.º 5/2021 — Regime das despesas com 
obras e aquisição de bens e serviços;

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

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

14.12 Lei n.º 14/2021 — Regime jurídico da construção urba-
na e a Regulamentação do regime jurídico da construção urba-
na, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 38/2022;

14.13 Lei n.º 15/2021 — Regime jurídico da segurança contra 
incêndios em edifícios e recintos e o Regulamento técnico de 
segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022;

14.14 Lei n.º 12/2013 — Lei do planeamento urbanístico e a 
Regulamentação da Lei do planeamento urbanístico, aprovada 
pelo Regulamento Administrativo n.º 5/2014;

14.15 Decreto-Lei n.º 42/89/M — Cria a obrigatoriedade de 
áreas destinadas exclusivamente a estacionamento de veículos 
automóveis em edifícios a construir e bem assim uma contri-
buição especial a pagar pelos construtores de edifícios em que 
tenha sido dispensada essa reserva de áreas de estacionamento;

14.16 Norma Orientadora das Características Técnicas das 
Janelas de Vidro em Edificações;

14.17 Conhecimentos profissionais de área de arquitectura.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta da legislação constante do programa das provas 
referido no presente aviso (na sua versão original, sem qual-
quer apontamento escrito ou anotação), não podendo utilizar o 
computador ou consultar, de qualquer forma (incluindo a utili-
zação de produtos electrónicos), outros livros ou informações 
de referência.

15. Legislação aplicável 

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços 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».
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17. 

 

 

   

 

   

 

 $15,278.00

 

 $872.00

 

 $872.00                      

17. Composição do júri

Presidente: Choi Ieng Va, chefe do Departamento de Estu-
dos e Projectos.

Vogais efectivos: Lei Wa Fun, chefe da Divisão de Projectos 
de Edifícios; e

 Lei Chong Ian, técnica superior assessora principal.

Vogais suplentes: Chan Keng Sun, técnica superior assessora; e

 Mak Chong Iong, técnico superior assessor principal.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 22 de Novembro 
de 2022.

O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 15 278,00)

Faz-se saber que em relação ao concurso público para em-
preitada de obra pública designada por «Empreitada de con-
cepção e construção do segmento sul da Linha Leste do Metro 
Ligeiro», publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 43, II Série, de 26 de Outubro de 
2022, foi feita aclaração complementar conforme necessidades, 
pela entidade que realiza o concurso e junta ao processo do 
concurso. 

A referida aclaração complementar encontra-se disponível 
para consulta, durante o horário de expediente, na Direcção 
dos Serviços de Obras Públicas, sita na Av. do Dr. Rodrigo 
Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 9.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 25 de Novem-
bro de 2022.

O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 872,00)

Faz-se saber que em relação ao concurso público para em-
preitada de obra pública designada por «Empreitada de con-
cepção e construção do segmento norte da Linha Leste do 
Metro Ligeiro», publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 26 de Outubro 
de 2022, foi feita aclaração complementar conforme necessida-
des, pela entidade que realiza o concurso e junta ao processo 
do concurso. 

A referida aclaração complementar encontra-se disponível 
para consulta, durante o horário de expediente, na Direcção 
dos Serviços de Obras Públicas, sita na Av. do Dr. Rodrigo 
Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 9.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 25 de Novembro 
de 2022.

O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 872,00)
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