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AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

行 政 長 官 辦 公 室

Anúncio

公 告
政府總部輔助部門為填補下列編制外合同職位空缺，以文
件審閱及有限制方式，為其服務人員進行普通晉級開考：
行政財政範疇第一職階一等技術輔導員壹缺。

Um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da área
administrativa e financeira.

相關開考通告正張貼於擺華巷五號二樓政府總部輔助部門
人力資源暨檔案處。

遞交報考申請表之期限為十天，自本公告公佈在《澳門特
別行政區公報》後的首個工作日起計算。

二零一一年十一月二十三日於行政長官辦公室

辦公室主任

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de
acesso, documental e condicionado aos agentes dos Serviços de
Apoio da Sede do Governo (SASG), para o provimento, em regime de contrato além do quadro, do seguinte lugar dos mesmos
Serviços:

O respectivo aviso de abertura encontra-se afixado na Divisão
de Recursos Humanos e Arquivo dos SASG, sita na Travessa do
Paiva n.º 5, 2.º andar.
O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Gabinete do Chefe do Executivo, aos 23 de Novembro de
2011.

譚俊榮

O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam Chon Weng.

（是項刊登費用為 $950.00）

(Custo desta publicação $ 950,00)

審 計 署

COMISSARIADO DA AUDITORIA
Anúncio

公 告
按照審計長二零一一年十一月二十一日批示，根據第
14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，以文件審閱、
有限制方式，為審計署的公務員舉行晉級普通開考，以填補
審計署人員編制高級技術員組別第一職階一等高級技術員十八
缺。

上述開考通告已張貼於宋玉生廣場336-342號“誠豐商業中
心”二十樓審計署行政財政處告示板，並於本署網頁及行政公
職局網頁內公布，有意報考者請自本公告刊登《澳門特別行政
區公報》後第一個工作日起計十日內遞交有關資料。

二零一一年十一月二十四日於審計署

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Comissário da Auditoria, de 21 de Novembro de 2011, se acha aberto
o concurso comum, de acesso, documental e condicionado aos
funcionários do Comissariado da Auditoria, nos termos da Lei
n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, para
o preenchimento de dezoito vagas de técnico superior de 1.ª
classe, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico superior do quadro de pessoal do Comissariado da Auditoria.
Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso se encontra afixado na Divisão Administrativa e Financeira
deste Comissariado, sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção,
n.os 336-342, Centro Comercial Cheng Feng, 20.º andar, e, ainda,
publicado nos websites deste Comissariado e da Direcção dos
Serviços de Administração e Função Pública. O prazo para a
apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Comissariado da Auditoria, aos 24 de Novembro de 2011.

審計長辦公室主任
（是項刊登費用為 $1,018.00）

趙占全

O Chefe do Gabinete do Comissário da Auditoria, Chio Chim
Chun.
(Custo desta publicação $ 1 018,00)
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SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

警 察 總 局

Anúncio

公 告
警察總局為填補人員編制內高級技術員組別之第一職階二
等高級技術員（資訊範疇）二缺，經於二零一一年九月七日第
三十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考試方式進行
普通入職開考通告，根據十二月二十八日第62/98/M號法令修
訂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》第五十八條的規定，准考人確定名單現已張貼
於澳門南灣大馬路730至804號，中華廣場十六樓資源管理廳告
示板，亦已上載於本局網址（www.spu.gov.mo），以供查閱。

二零一一年十一月二十三日於警察總局
局長

白英偉

Nos termos do artigo 58.º do Estatuto dos Trabalhadores
da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, torna-se público
que se encontra afixada, no quadro de anúncio do Departamento de Gestão de Recursos dos Serviços de Polícia Unitários (SPU), sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804,
Edifício China Plaza, 16.º andar, Macau, bem como no «web
site» destes Serviços (www.spu.gov.mo), a lista definitiva dos
candidatos admitidos ao concurso comum, de ingresso, de
prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares
de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da área de informática, do grupo de pessoal técnico superior do quadro
de pessoal dos SPU, cujo anúncio do aviso de abertura foi
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 36, II Série, de 7 de Setembro de 2011.
Serviços de Polícia Unitários, aos 23 de Novembro de 2011.
O Comandante-geral, José Proença Branco.

（是項刊登費用為 $920.00）

(Custo desta publicação $ 920,00)

海 關

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA
Anúncio

公 告
根據第14/2009號法律及第87/89/M號法令核准的並經第
62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》的規
定，以有條件限制及審查文件方式進行普通的晉級開考，以填
補海關文職人員編制內之下列空缺：

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento do lugar abaixo indicado, do quadro de pessoal civil destes Serviços,
nos termos da Lei n.º 14/2009 e do Estatuto dos Trabalhadores
da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, na redacção dada pelo Decreto-lei n.º 62/98/M:
Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão.

第一職階顧問高級技術員一缺。
自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個
工作日起計十天內，於辦公時間內前往澳門海關大樓行政財政
廳人力資源處遞交有關文件。
二零一一年十一月十八日於海關

Mais se informa que o prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau, durante as horas normais de
expediente na Divisão de Recursos Humanos do Departamento
Administrativo e Financeiro, situada no Edifício dos Serviços de
Alfândega de Macau.
Serviços de Alfândega, aos 18 de Novembro de 2011.

副關長

賴敏華

A Subdirectora-geral, Lai Man Wa.

（是項刊登費用為 $920.00）

(Custo desta publicação $920,00)

檢 察 長 辦 公 室

GABINETE DO PROCURADOR

公 告

Anúncio

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011
號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, de
acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores contratados além do quadro do Gabinete do Procurador, nos termos
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以文件審查及有限制方式，為檢察長辦公室人員進行普通晉級
開考，以填補本辦公室編制外合同人員以下空缺：

法律範疇第一職階顧問高級技術員一缺；

中英翻譯範疇第一職階一等高級技術員一缺；
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definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e no Regulamento Administrativo
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», para os seguintes lugares:
Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da área de
direito;
Um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da área
de interpretação e tradução — línguas chinesa e inglesa;

行政範疇第一職階特級技術員兩缺；

Dois lugares de técnico especialista, 1.º escalão, da área administrativa;

法律範疇第一職階首席技術員一缺；

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, da área de direito;
行政範疇第一職階首席技術員兩缺；

Dois lugares de técnico principal, 1.º escalão, da área administrativa;

法律範疇第一職階一等技術員三缺；

Três lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da área de direito;

行政範疇第一職階一等技術員一缺；

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da área administrativa;

一般輔助範疇第一職階首席技術輔導員一缺。

Um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da área de
apoio geral.

上述開考通告張貼在新口岸宋玉生廣場皇朝廣場七樓檢察

Mais se informa que o aviso de abertura dos referidos concursos se encontra afixado no Departamento de Gestão Pessoal
e Financeira do Gabinete do Procurador, sito na Alameda Dr.
Carlos D’Assumpção, NAPE, Edifício Dynasty Plaza, 7.º andar,
e publicado na internet do Ministério Público e SAFP, e que o
prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau.

長辦公室人事財政廳，並於檢察院網頁及行政公職局網頁內公
布，報考申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日
緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一一年十一月二十五日於檢察長辦公室

辦公室主任 黎建恩

Gabinete do Procurador, aos 25 de Novembro de 2011.
O Chefe do Gabinete, Lai Kin Ian.

（是項刊登費用為 $1,967.00）

(Custo desta publicação $ 1 967,00)

新 聞 局

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

名 單

Lista

新聞局為填補人員編制內技術輔助人員組別第一職階首席
特級技術輔導員一缺，經於二零一一年九月七日第三十六期
《澳門特別行政區公報》第二組公布以文件審閱、有限制的方
式進行普通晉級開考的招考公告。現公布唯一應考人評核成績
如下：

Classificativa do único candidato ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um
lugar de adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, do
grupo de pessoal técnico de apoio do quadro de pessoal do Gabinete de Comunicação Social, cujo anúncio foi publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 36, II Série, de 7 de Setembro de 2011:
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合格應考人：

分

黃文富 .............................................................................8.32
按照《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規定，
應考人可自本名單公布之日起計十個工作天內提起訴願。

valores

Candidato aprovado:

Wong Man Fu.........................................................................8,32
Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, o candidato pode interpor
recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da
data da sua publicação.

（經行政長官於二零一一年十一月十五日批示確認）

二零一一年十一月十七日於新聞局

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 15
de Novembro de 2011).

Gabinete de Comunicação Social, aos 17 de Novembro de
2011.

典試委員會：

O Júri:

主席：何慧卿

Presidente: Ho Wai Heng.

委員：黃樂宜

Vogais: Wong Lok I; e
歐舜華

Au Son Wa.

（是項刊登費用為 $1,321.00）

(Custo desta publicação $ 1 321,00)

民 政 總 署

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS
E MUNICIPAIS

公 告
Anúncio

“為民政總署綜藝館及其他設施提供保安服務”
第4/SFI/2011號公開招標
按二零一一年十一月十一日民政總署管理委員會之決議，
現就“為民政總署綜藝館及其他設施提供保安服務”進行公開
招標。

有意投標者，可於辦公時間內到澳門亞美打利庇盧大馬路
（新馬路）163號地下本署文書暨檔案中心索取有關招標章程
及承投規則。

截止遞交標書日期為二零一一年十二月二十八日下午五時
正。投標人或其代表請將有關標書及文件送交本署文書暨檔案中
心，並須繳交臨時保證金澳門幣陸萬貳仟圓正（$62,000.00）。
臨時保證金可以現金或抬頭人為“民政總署”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。

開標日期為二零一一年十二月二十九日下午三時正，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。

«Prestação de serviço de segurança ao Fórum
e outras instalações do IACM»
Concurso Público n.º 4/SFI/2011
Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Administração do IACM, tomada na sessão de 11 de Novembro de 2011,
se acha aberto o concurso público para a «Prestação de serviço
de segurança ao Fórum e outras instalações do IACM».
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 Cívicos e Municipais (IACM), sito na Avenida de
Almeida Ribeiro n.º 163, r/c, Macau.
O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas
do dia 28 de Dezembro de 2011. Os concorrentes ou seus representantes devem entregar as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e Arquivo do IACM e prestar uma caução
provisória no valor de $ 62 000,00 (sessenta e duas mil patacas).
A caução provisória pode ser efectuada na Tesouraria da Divisão de Contabilidade e Assuntos Financeiros do IACM, sita na
Avenida de Almeida Ribeiro n.º 163, r/c, Macau, por depósito
em dinheiro, cheque ou garantia bancária, em nome do «Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais».
O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no auditório da Divisão de Formação e Documentação do IACM, sita
na Avenida da Praia Grande, n.º 804, Edf. China Plaza, 6.º andar,
pelas 15,00 horas do dia 29 de Dezembro de 2011.
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Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 24 de
Novembro de 2011.

二零一一年十一月二十四日於民政總署
管理委員會主席

譚偉文

O Presidente do Conselho de Administração, Tam Vai Man.

（是項刊登費用為 $1,634.00）

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

財 政 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

名 單

Lista

為填補財政局人員編制高級技術員職程之第一職階首席顧
問高級技術員三缺，經經濟財政司司長於二零一一年九月十五
日作出之批示，且刊登於二零一一年九月二十八日第三十九期
《澳門特別行政區公報》第二組內，以文件審查、有限制的方
式進行普通晉升開考的招考公告。現公布應考人評核成績如
下：
合格應考人：
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分

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de três lugares de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior do quadro de pessoal da Direcção dos
Serviços de Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 39, II
Série, de 28 de Setembro de 2011, e autorizado por despacho do
Exm.º Senhor Secretário para a Economia e Finanças, de 15 de
Setembro de 2011:
Valores

Candidatos admitidos:

1.º 甄倩敏 ...................................................................

9.87

1.º Ian Sin Man..................................................................... 9,87

2.º Fátima Dias da Silva .............................................

9.79

2.º Fátima Dias da Silva.......................................................9,79

3.º 李志洪 ..................................................................

9.43

3.º Lei Chi Hong....................................................................9,43

按照十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行
政工作人員通則》第六十八條第二款的規定，應考人可自本名
單公布之日起計十個工作天內向核准招考的實體提起訴願。
（經濟財政司司長於二零一一年十一月十七日批示確認）

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 68.º do Estatuto dos
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, os candidatos
podem interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias
úteis, contados da data da sua publicação.
(Homologada por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a
Economia e Finanças, de 17 de Novembro de 2011).

二零一一年十一月七日於財政局
Direcção dos Serviços de Finanças, aos 7 de Novembro de
2011.

典試委員會：
主席：局長

O Júri:

江麗莉

Presidente: Vitória da Conceição, directora.
委員：副局長

容光亮

副局長

鍾聖心

Vogais: Iong Kong Leong, subdirector; e
Chong Seng Sam, subdirectora.

（是項刊登費用為 $1,429.00）

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

公 告

Anúncio

按照刊登於二零一一年四月二十日第十六期第二組《澳
門特別行政區公報》之通告，本局以考核方式進行普通入職
開考，以填補財政局人員編制技術員人員組別之第一職階二
等技術員（資訊範疇）一缺。茲根據第87/89/M號法令核准的
並經第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingresso, de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar
de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da área de informática, do
grupo de pessoal técnico do quadro de pessoal da Direcção dos
Serviços de Finanças, aberto por aviso publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16,
II Série, de 20 de Abril de 2011, de que a lista definitiva se
encontra afixada, para consulta, na S/L do Edifício de Finanças,
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第五十八條第二款之規定，確定名單已張貼於南灣大馬路575
號，579號及585號財政局大樓閣樓（或可瀏覽本局網頁：www.
dsf.gov.mo之“招聘”欄目）。

知識筆試將於二零一二年一月十五日（星期日）下午三時
正在澳門高樓街36號海星中學（近阿婆井前地）內進行，為時
三小時。准考人必須攜帶有效之身份證明文件正本，並於知識
筆試開始前二十分鐘到達考試地點；開考後三十分鐘才抵達考
場之考生，不得進入考場考試。准考人在考試期間可查閱開考
通告內指定的法例，但不得使用其他參考書籍或資料。

二零一一年十一月二十五日於財政局

局長

江麗莉
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sito na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, (e também
no website desta Direcção www.dsf.gov.mo, clicando no item
«Recrutamento»), ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 58.º
do Estatudo dos Trabalhadores da Administração Pública de
Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, na redacção
do Decreto-Lei n.º 62/98/M.
A prova escrita de conhecimentos, com a duração de três horas, terá lugar na Escola «Estrela do Mar» (perto do Largo do
Lilau), sita na Rua do Padre António, n.º 36, Macau, no dia 15
de Janeiro de 2012, domingo, pelas 15,00 horas. Os candidatos
admitidos deverão estar munidos do original do documento de
identificação válido e comparecer no local da prova 20 minutos
antes do início da mesma. Não será permitida a entrada na sala
de prestação de prova de qualquer candidato 30 minutos após o
início da mesma. Durante a prova é permitida aos candidatos, a
consulta da legislação indicada no aviso do concurso, à excepção
de quaisquer livros de referência ou informações.
Direcção dos Serviços de Finanças, aos 25 de Novembro de
2011.
A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

（是項刊登費用為 $1,361.00）

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

勞 工 事 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

公 告

Anúncios

本局為填補以編制外合同的人員編制第一職階一等行政技
術助理員一缺，經二零一一年十月二十六日第四十三期《澳門
特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱及有限制方式進行普
通晉升開考公告。現根據八月八日第23/2011號行政法規第十八
條第三款的規定公布，准考人臨時名單已張貼在澳門馬揸度博
士大馬路221-279號先進廣場大廈二樓勞工事務局行政財政處
內，為期十天，自本公告公布日起計。
根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單
被視為確定名單。

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, se encontra afixada, a partir da data da publicação do presente anúncio e durante dez dias, na Divisão Administrativa e Financeira
da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, sita na
Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221-279, Edifício
«Advance Plaza», 2.º andar, a lista provisória do único candidato
ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para
o preenchimento de um lugar de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, para o pessoal contratado além do
quadro do grupo de pessoal desta Direcção dos Serviços para
os Assuntos Laborais, aberto por anúncio publicado no Boletim
Oficial n.º 43, II Série, de 26 de Outubro de 2011.
A lista provisória acima referida é considerada definitiva, nos
termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma legal.

二零一一年十一月二十一日於勞工事務局
局長

孫家雄

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 21 de
Novembro de 2011.
O Director dos Serviços, Shuen Ka Hung.

（是項刊登費用為 $989.00）

勞工事務局通過以審查文件方式，為以編制外合同制度任
用的人員進行填補高級技術員職程第一職階顧問高級技術員两

(Custo desta publicação $ 989,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do
Recrutamento, selecção e formação, para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos, estipulado pelo Regula-
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缺的限制性晉級普通開考公告已於二零一一年十月十二日在
《澳門特別行政區公報》第四十一期第二組內公佈，現根據八
月八日第23/2011號行政法規規範的《公務人員的招聘、甄選及
晉級培訓》第十八條第三款規定，把投考人臨時名單張貼於澳
門馬揸度博士大馬路221-279號先進廣場大廈二樓本局行政財政
處及上載本局內聯網。

按照上述行政法規第十八條第五款規定，該名單視為確定
名單。
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mento Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, se encontra
afixada na Divisão Administrativa e Financeira desta Direcção
dos Serviços, sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado,
n.os 221-279 Edifício «Advance Plaza» 2.º andar, Macau, bem
como publicada na «Intranet» destes Serviços, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental,
condicionado, para o preenchimento de dois lugares de técnico
superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico superior do
pessoal provido no regime de contrato além do quadro da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, cujo anúncio de
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 41, II Série, de 12 de Outubro de
2011.
A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do
artigo 18.º do supracitado Regulamento Administrativo.

二零一一年十一月二十三日於勞工事務局
局長

孫家雄

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 23 de
Novembro de 2011.
O Director dos Serviços, Shuen Ka Hung.

（是項刊登費用為 $1,018.00）

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

其他資產 Outros valores activos

836,826,299.49

11,810,056,192.62

外幣投資 Aplicações em moeda externa

306,895.44
1,708,940,770.39

5,856,000.40

非流通銀幣 Moeda de prata retirada da circulação

流通硬幣套裝 Conj. Moedas circulação corrente

19,061,858,481.26
12,525,014,583.57

資本滾存 Dotação patrimonial

0.00

30,754,929.36

30,754,929.36

51,408.33

0.00

51,408.33

13,221,310,654.79

16,422,500,000.00

6,463,280,699.36

195,118,751,004.00

11,378,461,758.74

242,604,304,116.89

資本儲備 Reservas patrimoniais

其他帳項 Outras contas

暫記帳項 Operações diversas a regularizar

其他負債 Outros valores passivos

對外地居民或機構 Para com residentes no exterior

對本地居民或機構 Para com residentes na RAEM

外幣負債 Responsabilidades em moeda externa

其他 Outras responsabilidades

金融票據 Títulos de intervenção no mercado monetário

負債證明書 Títulos de garantia da emissão fiduciária

特區政府存款 Depósitos do Governo da RAEM

金融機構存款 Depósitos de instituições de crédito monetárias

澳門幣負債 Responsabilidades em patacas

負債帳戶 PASSIVO

(Patacas)

澳門幣

澳門特別行政區公報——第二組

其他澳門幣投資 Outras aplicações em patacas

1,505,945.75

493,952,900.00

14,020,618,704.60

紀念硬幣 Moeda metálica comemorativa

流通硬幣 Moeda metálica de troco

本地區放款及其他投資 Crédito interno e outras aplicações

55,898,440.00

31,592,666,305.16

特別投資組合 Fundos discricionários

其他 Outras

46,315,570,041.65

海外債券 Títulos de crédito

0.00
168,875,389,144.94

黃金及白銀 Ouro e prata

銀行結存 Depósitos e contas correntes

246,839,523,931.75

外匯儲備 Reservas cambiais

資產帳戶 ACTIVO

Em 30 de Setembro de 2011

於二零一一年九月三十日

(Artigo 20.º, n.º 6, do Estatuto da AMCM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março)

（於三月十一日第14/96/M號法令核准之澳門金融管理局通則第二十條第六款）

Sinopse dos valores activos e passivos

資產負債分析表

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

澳 門 金 融 管 理 局
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(Custo desta publicação $ 3 210,00)

（是項刊登費用為 $3,210.00）

Anselmo Teng

Lei Ho Ian, Esther

Wan Sin Long

António José Félix Pontes

Pel’O Conselho de Administração

Departamento Financeiro e de Recursos Humanos

負債總計 Total do passivo

261,696,968,935.84

1,593,811,819.70

行政委員會

261,696,968,935.84

4,943,032,077.99

一般儲備金 Reservas para riscos gerais

0.00

盈餘 Resultado do exercício

一般風險準備金 Provisões para riscos gerais

負債帳戶 PASSIVO

財務暨人事處

資產總計 Total do activo

資產帳戶 ACTIVO

澳門幣
(Patacas)

N.º 48 — 30-11-2011
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS
DE SEGURANÇA DE MACAU

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局
公 告

Anúncio
根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規之規定，現
以審查文件方式，為本局以編制外合同任用的人員進行下列限
制性晉級普通開考：
第一職階首席高級技術員一缺。

Nos termos da Lei n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, faz-se público que se acha aberto o concurso
comum, de acesso, documental e condicionado aos agentes
desta Direcção dos Serviços, para o provimento, em regime de
contrato além do quadro, do seguinte lugar:
Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão.

上述開考之通告已上載於澳門保安部隊網頁及行政公職局
網頁，以及張貼在澳門保安部隊事務局大堂。投考申請應自本
公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工作日起
計十日內遞交。
二零一一年十一月十八日於澳門保安部隊事務局
局長

O respectivo aviso de abertura encontra-se disponível nas
webpages das Forças de Segurança de Macau e da Direcção dos
Serviços de Administração e Função Pública, bem como afixado
no átrio destes Serviços. O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao
da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau.
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos
18 de Novembro de 2011.

潘樹平警務總監
O Director dos Serviços, Pun Su Peng, superintendente-geral.

（是項刊登費用為 $1,018.00）

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

司 法 警 察 局

POLÍCIA JUDICIÁRIA

名 單

Listas

按照刊登於二零一一年十月六日第四十期第二組《澳門特
別行政區公報》的公告，有關以限制性及審查文件方式進行普
通的晉級開考，以填補司法警察局編制內刑事偵查人員組別的
第一職階一等督察三缺，現公布最後評核名單如下：
合格應考人：

最後評核

De classificação final dos candidatos aprovados no concurso
comum, de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de três vagas de inspector de 1.ª classe, 1.º escalão, do
grupo de pessoal de investigação criminal do quadro da Polícia
Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 40, II Série, de 6 de
Outubro de 2011:
Candidatos aprovados:

分
1.º 孫錦輝 ...................................................................... 74.98
2.º Pedro Miguel Campos ............................................ 70.75
3.º 張新祥 ...................................................................... 63.85

Classificação final
valores

1.º Suen Kam Fai..................................................................74,98
2.º Pedro Miguel Campos...................................................70,75
3.º Cheong San Cheung.......................................................63,85
Observação:

備註：
根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自
本名單公佈日起計十個工作日內就本名單提起上訴。
（經保安司司長於二零一一年十一月十七日批示確認）

二零一一年十一月十四日於司法警察局

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo
n.º 23/2011, os concorrentes podem interpor recurso da lista de
classificação final, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da
publicação da lista.
(Homologada por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a
Segurança, de 17 de Novembro de 2011).

Polícia Judiciária, aos 14 de Novembro de 2011.

N.º 48 — 30-11-2011
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O Júri do concurso:

典試委員會：
主席：局長

Presidente: Wong Sio Chak, director.		

黃少澤

正選委員：副局長

周偉光

司法警察學校校長

Vogais efectivos: Chau Wai Kuong, subdirector; e
Lou Iok Chun, director da Escola de Polícia Judiciária.

盧玉泉

（是項刊登費用為 $1,468.00）

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

按照刊登於二零一一年九月十四日第三十七期第二組《澳
門特別行政區公報》的公告，有關以有條件限制及審查文件方
式進行的普通晉升開考，以填補本局編制內高級技術員人員組
別的第一職階一等高級技術員（中英翻譯範疇）三缺，合格應
考人的最後評核名單如下：
合格的應考人﹕

最後評核

De classificação final dos candidatos aprovados no concurso
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de três vagas de técnico superior de 1.ª classe, área de
interpretação e tradução — línguas chinesa e inglesa, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico superior do quadro da Polícia
Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 14
de Setembro de 2011:
Classificação final
valores

Candidatos aprovados:
分
1.º 蕭宇培 ........................................................................7.31
2.º 區穎芝 ........................................................................6.87
3.º 張健恆 ........................................................................6.35
根據第87/89/M號法令核准的並經第62/98/M號法令修訂的
《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規定，應考人可
在本名單公佈日起計十個工作日內就本名單提出上訴。
（經保安司司長於二零一一年十一月二十一日批示確認）

1.º Sio U Pui . .................................................................... 7,31
2.º Au, Vangee Wingchee.................................................. 6,87
3.º Cheong Kin Hang........................................................ 6,35
Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, os concorrentes podem interpor recurso da lista de classificação final, no
prazo de dez dias úteis, a contar da data da publicação da lista.
(Homologada por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a
Segurança, de 21 de Novembro de 2011).

二零一一年十一月十四日於司法警察局
Polícia Judiciária, aos 14 de Novembro de 2011.
典試委員會

O Júri do concurso:

主席：副局長

張玉英

Presidente: Cheong Ioc Ieng, subdirectora.

正選委員：一等高級技術員（職務主管）
顧問翻譯

黃建玲

林美儀

Lam, Mei U Margarida, intérprete-tradutora assessora.

（是項刊登費用為 $1,292.00）

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

公 告

Anúncios

根據第5/2006號、第2/2008號及第14/2009號法律，第
26/99/M號法令，第27/2003號及第23/2011號行政法規，及經第
20/2010號行政法規修改的第9/2006號行政法規之規定，現通過
以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，以填補司法警察
局編制內刑事技術輔導員人員組別之第一職階專業刑事技術輔
導員兩缺。

Vogais efectivas: Wong, Kin Ling Ester, técnica superior de 1.ª
classe (chefia funcional); e

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, nos termos definidos nas
Leis n.os 5/2006, 2/2008 e 14/2009, conjugados com o disposto
no Decreto-Lei n.º 26/99/M, Regulamentos Administrativos
n. os 27/2003 e 23/2011, bem como no Regulamento Administrativo n.º 9/2006, na redacção dada pelo Regulamento
Administrativo n.º 20/2010, para o preenchimento de duas
vagas de adjunto-técnico de criminalística especialista, 1.º
escalão, do grupo de pessoal adjunto-técnico de criminalística do quadro da Polícia Judiciária.
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上述開考的通告已張貼於司法警察局人事及行政處。報考
申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一
個工作日起計十天內遞交。
二零一一年十一月二十三日於司法警察局

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso
se encontra afixado na Divisão de Pessoal e Administrativa da
Polícia Judiciária, e que o prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao
da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau.
Polícia Judiciária, aos 23 de Novembro de 2011.

局長

黃少澤

（是項刊登費用為 $920.00）

O Director, Wong Sio Chak.
(Custo desta publicação $ 920,00)

按照刊登於二零一一年八月十日第三十二期第二組《澳門
特別行政區公報》之通告，本局以考核方式進行普通入職開
考，以填補司法警察局編制內傳譯及翻譯人員組別的第一職階
二等翻譯員（中英翻譯範疇）三缺。茲根據第87/89/M號法令
核准的並經第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員
通則》第五十七條第三款之規定，臨時名單已張貼於龍嵩街司
法警察局B座大樓四樓，並可透過設置於龍嵩街本局A、C兩
座地下以及路氹分局地下的“資訊亭”查閱（及可瀏覽本局網
頁：www.pj.gov.mo）。同時根據上述法令同一條第四款之規
定，請欠缺文件之應考人在本公告公佈之日起計十日內，將有
關文件補齊。
二零一一年十一月二十四日於司法警察局

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingresso,
de prestação de provas, para o preenchimento de três lugares de
intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, área de interpretação e tradução— línguas chinesa e inglesa, do grupo de pessoal
de interpretação e tradução do quadro da Polícia Judiciária,
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial n.º 32, II Série, de
10 de Agosto de 2011, de que a lista provisória se encontra afixada, para consulta, no 4.º andar do Bloco B, Rua Central, bem
como nos quiosques de informações instalados no rés-do-chão
dos Blocos A e C, Rua Central, e no rés-do-chão da Delegação
do COTAI (e também no website desta Polícia: www.pj.gov.mo),
ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, na redacção do Decreto-Lei
n.º 62/98/M. O prazo para supressão de deficiências é de dez dias,
contados a partir da data da publicação deste anúncio, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo e diploma.
Polícia Judiciária, aos 24 de Novembro de 2011.

局長

黃少澤

（是項刊登費用為 $881.00）

O Director, Wong Sio Chak.
(Custo desta publicação $ 881,00)

按照刊登於二零一一年三月九日第十期第二組《澳門特別
行政區公報》之通告，本局以考核方式進行普通入職開考，以
填補司法警察局編制內高級技術員人員組別之第一職階二等高
級技術員（法律範疇）三缺，茲通知以下事宜：
（一）知識筆試合格並獲准進入專業面試的准考人名單已

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingresso,
de prestação de provas, para o preenchimento de três vagas de
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área jurídica, do grupo de pessoal técnico superior do quadro da Polícia Judiciária,
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 10, II Série, de 9 de Março de
2011, do seguinte:

（二）專業面試的地點、日期及時間於上述名單內公佈。

1) A lista dos candidatos aprovados na prova escrita de conhecimentos e admitidos à entrevista profissional encontra-se afixada, para consulta, nesta Polícia, no 4.º andar do Bloco B, Rua
Central, bem como nos quiosques de informações instalados no
rés-do-chão dos Blocos A e C, Rua Central, e no rés-do-chão da
Delegação de COTAI (e também no website desta Polícia: www.
pj.gov.mo);

二零一一年十一月二十五日於司法警察局

2) O local, data e hora da entrevista profissional estão indicados na lista supracitada.

張貼於龍嵩街本局B座大樓四樓，並可透過設置於龍嵩街本局
A、C兩座地下以及路氹分局地下的“資訊亭”查閱及可瀏覽
本局網頁：www.pj.gov.mo）；

局長

黃少澤

Polícia Judiciária, aos 25 de Novembro de 2011.
O Director, Wong Sio Chak.

（是項刊登費用為 $881.00）

(Custo desta publicação $ 881,00)

N.º 48 — 30-11-2011

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

澳 門 監 獄

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

通 告

Aviso

根據保安司司長於二零一一年十月十一日之批示，並根
據第14/2009號法律、第2/2008號法律、第7/2006號法律、第
23/2011號行政法規、第13/2006號行政法規、經第12/2006號行
政法規及第22/2009號行政法規修改的第25/2000號行政法規之
規定，現以考核方式進行普通對外入職開考，錄取及格及得分
最高的前40名男性投考人及40名女性投考人修讀培訓課程及進
行實習，完成後，成績及格的投考人依次填補澳門監獄編制內
獄警隊伍職程第一職階警員八十缺。
1. 准考的一般及特別要件：
a）投考人必須是澳門特別行政區永久性居民；
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Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo
Senhor Secretário para a Segurança, de 11 de Outubro de 2011,
se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, nos termos da Lei n.º 14/2009, da Lei n.º 2/2008,
da Lei n.º 7/2006, do Regulamento Administrativo n.º 23/2011,
do Regulamento Administrativo n.º 13/2006 e do Regulamento
Administrativo n.º 25/2000, com as alterações introduzidas pelo
Regulamento Administrativo n.º 12/2006 e pelo Regulamento
Administrativo n.º 22/2009, com destino à frequência do curso
de formação e estágio, para a admissão de quarenta candidatos
do sexo masculino e quarenta candidatos do sexo feminino considerados aptos e melhores classificados. Após a conclusão do
curso, os candidatos com aproveitamento preencherão, segundo
a ordenação classificativa, os oitenta lugares de guarda, 1.º escalão, do quadro de pessoal da carreira do Corpo de Guardas
Prisionais do Estabelecimento Prisional de Macau.
1. Requisitos gerais e especiais de admissão:

b）在報考期限屆滿之日滿十八歲，且在二零一一年十二月

a) Ser residente permanente da RAEM;

三十一日不超過三十歲；
c）具備高中畢業學歷；
d）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款
b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

b) Ter completado 18 anos de idade até à data do termo do
prazo de apresentação de candidatura e não exceder 30 anos de
idade no dia 31 de Dezembro de 2011;
c) Estar habilitado com o ensino secundário complementar;
d) Reunir os requisitos gerais da alínea b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º do ETAPM, vigente;

e）經招聘體格檢驗委員會證明有良好體型及強壯體格；

e) Ter boa compleição e robustez física comprovada por Junta
de Recrutamento designada para o efeito;

f）具備符合獄警隊伍執行職務時在道德品行、公正無私及

f) Possuir um comportamento cívico que indicie um perfil
adequado às especiais exigências de idoneidade moral, isenção
e confiança necessárias ao desempenho de funções do CGP.

誠信方面特別要求的公民品德。
2. 報考辦法、期限、地點以及報考時應備妥的資料及文件：

2. Forma, prazo e local de apresentação de candidaturas e os
elementos e documentos que a devem acompanhar:

2.1. 報考修讀培訓課程和進行實習的期限為二十日，自緊

2.1. O prazo para requerer a admissão a concurso é de vinte
dias contados a partir do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

接本開考通告在《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一個工
作日起計。
2.2. 投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的投考報
名表（格式一）（可於印務局購買或在該局網頁下載），且於
指定限期前及辦公時間內將報名表以親送方式遞交至本通告所
指定的地點。報名表應附同下列文件：
2.2.1. 投考人應遞交：
a）有效的身份證明文件副本；

2.2. A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação
da ficha de inscrição em concurso (modelo 1), aprovada pelo
Despacho do Chefe de Executivo n.º 250/2011 (encontra-se à
venda na Imprensa Oficial ou disponível no website da referida
entidade), pessoalmente, no local indicado no presente aviso,
dentro do prazo e do horário de expediente, juntando os documentos seguintes:
2.2.1. Os candidatos devem entregar:
a) Cópia do documento de identificação válido;

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

b) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações
académicas exigidas no presente aviso;

c）經投考人簽署之履歷（須以中文或葡文書寫）；

c) Nota curricular assinada pelo candidato (escrita em chinês
ou em português);
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d）吋半彩色近照五張；

第 48 期 —— 2011 年 11 月 30 日

d) Cinco fotografias recentes a cores de 1½ polegadas;

e）由身份證明局發出之有效的刑事紀錄證明書；

e) Certificado de Registo Criminal emitido pela Direcção dos
Serviços de Identificação de Macau;

f）與公共部門有聯繫之投考人應同時提交所屬部門發出的

f) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem ainda apresentar um registo biográfico, emitido pelo Serviço a que
pertencem, do qual conste, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natureza do
vínculo, a antiguidade na categoria e na função pública e a avaliação do desempenho relevante para apresentação a concurso.

個人資料紀錄，其內尤須載明曾任職務、現處職程及職級、聯
繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加開考
所需的工作表現評核。
上述文件a）項及b）項可由公證員或澳門監獄工作人員依
法認證，倘屬後者，遞交時必須出示文件正本。
與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有
2.2.1中的a）、b）及f）項中所指的文件，則免除提交，但須於
投考報名表上明確聲明。
2.3. 地點：
提交投考報名表及相關文件，應在辦公時間內親臨位於澳
門南灣大馬路中華廣場八樓A座之澳門監獄服務諮詢中心辦理。
中心的辦公時間為：
星期一至星期四（公眾假期除外）：上午9時至下午5時45
分（中午不休息）
星期五（公眾假期除外）：上午9時至下午5時30分（中午
不休息）
3. 錄取修讀培訓課程及進行實習的甄選方法：
3.1. 甄選方法：
3.1.1. 體格檢查；

Os documentos referidos na alínea a) e b) podem ser autenticados, nos termos previstos na Lei, por notário ou por trabalhador do EPM, para o último, devem exibir os originais no acto de
entrega das fotocópias.
Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a),
b) e f) do ponto 2.2.1, se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, devendo, neste caso,
ser declarado expressamente tal facto na apresentação da ficha
de inscrição em concurso.
2.3. Local:
A apresentação da ficha de inscrição em concurso e os relativos documentos, é feita, pessoalmente, durante o horário de expediente, no Centro de Atendimento e Informação do Estabelecimento Prisional de Macau, sito na Avenida da Praia Grande,
China Plaza, 8.º andar «A», Macau.
Horário de funcionamento do Centro:
Segunda a quinta-feira (excepto nos feriados públicos): das
09,00 às 17,45 (sem intervalo);
Sexta-feira (excepto nos feriados públicos): das 09,00 às 17,30
(sem intervalo).
3. Métodos de selecção para admissão ao curso de formação e
ao estágio:

3.1.2. 體能測試：

3.1. Métodos de selecção:

3.1.2.1. 男性投考人：

3.1.1. Exame médico;

a）八十米計時跑；

3.1.2. Provas de aptidão física:

b）仰臥起坐；

3.1.2.1. Para os candidatos do sexo masculino:
a) Corrida de 80 metros planos;

c）引體上升；

b) Flexões de tronco à frente;

d）俯臥撐；

c) Flexões de braços;

e）跳遠；

d) Extensões de braços;

f）跳高；

e) Salto em comprimento;

g）“庫伯氏”（Cooper）測試；

f) Salto em altura;
g) Teste de «cooper»;

h）平衡木步行。

h) Passagem de trave de equilíbrio.

3.1.2.2. 女性投考人：

3.1.2.2. Para os candidatos do sexo feminino:

a）八十米計時跑；

a) Corrida de 80 metros planos;
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b）仰臥起坐；

b) Flexões de tronco à frente;

c）懸吊；

c) Suspensão na trave;

d）俯臥撐；
e）跳遠；
f）跳高；
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d) Extensões de braços;
e) Salto em comprimento;
f) Salto em altura;
g) Teste de «cooper»;

g）“庫伯氏”（Cooper）測試；
h) Passagem de trave de equilíbrio.
h）平衡木步行。
3.1.3. 知識測試：
a）中文或葡文聽寫；
b）中文或葡文作文；
c）中文或葡文數學測試。
3.1.4. 心理測驗：心理測驗可包括多個階段，且各階段均可
具淘汰性質。
3.1.5. 專業面試；
3.1.6. 履歷分析。
3.2. 除履歷分析和專業面試外，每一項的甄選方法均具淘
汰性質。

3.1.3. Prova de conhecimentos:
a) Ditado em língua chinesa ou portuguesa;
b) Composição em língua chinesa ou portuguesa;
c) Prova de matemática em língua chinesa ou portuguesa.
3.1.4. Exame psicológico: o exame psicológico pode comportar várias fases, podendo qualquer delas ter carácter eliminatório.
3.1.5. Entrevista profissional;
3.1.6. Análise curricular.
3.2. Cada um dos métodos de selecção tem carácter eliminatório, à excepção da análise curricular e entrevista profissional.
3.3. O candidato que falte ou desista da qualquer prova é automaticamente excluído.

3.3. 缺席或放棄任何一項考核的投考人即被除名。

4. Sistema de classificação:

4. 評分制度：

4.1. Exame médico:

4.1. 體格檢查：
4.1.1. 評定標準為載於澳門健康檢查委員會現時所適用的
“無能力表”及第13/2006號行政法規附件A的評定標準。
4.1.2. 評分以“合格”及“不合格”表示，不合格的投考人
即被淘汰。
4.2. 體能測試：
4.2.1. 得分是按第81/2006號保安司司長批示訂定的評分標
準評定投考人在各項測試所得分數的平均分，並採用0至20分
制評分。
4.2.2. 投考人所得的平均分低於10分，或在各項測試中有兩
項測試未能達至所定的最低要求，則被評為“不及格”，不及
格的投考人即被淘汰。
4.3. 知識測試：
4.3.1. 各項測試採用0至20分制評分。

4.1.1. Os critérios de classificação dos candidatos são os constantes da tabela de incapacidades que vigora para as Juntas de
Saúde de Macau e do Anexo A ao Regulamento Administrativo
n.º 13/2006.
4.1.2. O resultado do exame médico é expresso através da
classificação «Apto» ou «Inapto» e os candidatos considerados
inaptos são eliminados.
4.2. Provas de aptidão física:
4.2.1. A classificação das provas de aptidão física corresponde à média aritmética das classificações obtidas nas diversas
provas, numa escala de 0 a 20 valores, segundo os critérios de
classificação fixados pelo Despacho do Secretário para a Segurança n.º 81/2006.
4.2.2. Os candidatos que obtenham classificação média inferior a 10 valores, ou que não satisfaçam as exigências mínimas
em duas das provas, são classificados como «Inaptos». Os candidatos considerados inaptos são eliminados.
4.3. Prova de conhecimentos:
4.3.1 Cada prova é classificada numa escala de 0 a 20 valores.
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4.3.2. 平均分低於10分的投考人，或平均分雖高於10分但其
中兩項測試的得分低於10分的投考人，即被淘汰。
4.4. 心理測驗：
4.4.1. 心理測驗的結果以“極優”、“優”、“良”、
“平”、“劣”作評語，分別相當於20分、16分、12分、8分
及0分。
4.4.2. 評為“劣”的投考人即被淘汰。
5. 考核日期、時間和地點：
首項考核的日期、時間和地點將於公佈投考人確定名單時
公佈。
6. 最後評核：
6.1. 投考人的最後評分為各甄選方法的得分的簡單算術平
均分，但體格檢查除外；
6.2. 投考人的名次按其最後評分由高至低排列，如最後評
分相同時，順序按下列標準排列名次：
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4.3.2 Os candidatos que obtenham classificação média inferior a 10 valores, ou que, tendo média superior, tenham obtido,
em duas provas, nota inferior a esse valor, são eliminados.
4.4. Exame psicológico:
4.4.1. O exame psicológico é classificado como «favorável
preferencialmente», «muito favorável», «favorável», «favorável
com reserva» e «não favorável», a que correspondem, respectivamente, as menções quantitativas de 20, 16, 12, 8 e 0 valores.
4.4.2. Os candidatos classificados com «não favorável» são eliminados.
5. Data, hora e local de realização de provas:
A data, hora e local de realização da primeira prova será
anunciada na altura de publicar a lista definitiva dos candidatos.
6. Classificação final:
6.1. A classificação final dos candidatos resulta da média aritmética simples das classificações obtidas nos métodos de selecção, excepto a do exame médico;
6.2. Os candidatos são graduados por ordem decrescente de
classificação final, preferindo sucessivamente, em caso de igualdade, os que detenham:
a) Maiores habilitações académicas;
b) Menor idade.

a）有較高學歷；
b）年齡較小。
6.3. 最後評核名單由保安司司長確認，並公佈於《澳門特
別行政區公報》。
7. 有效期：
本開考的有效期於所開考的職位均被填補時屆滿。

6.3. A lista de classificação final é homologada pelo Secretário
para a Segurança e publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
7. Validade:
O concurso é válido até ao preenchimento dos lugares para
que foi aberto.
8. Regime e remuneração durante a frequência do curso de formação e do estágio:

8. 修讀培訓課程及進行實習的制度及報酬：

8.1. A frequência do curso de formação e do estágio faz-se
num dos seguintes regimes:

8.1. 修讀培訓課程及進行實習時的制度為：

a) Comissão de serviço, tratando-se de indivíduos que detenham a qualidade de funcionário da Administração Pública;

a）定期委任制度，適用於本身為公務員者；
b）散位合同制度，適用於本身為非公務員者。
8.2. 根據第2/2008號法律第十七條第一款及附表二所規定的
進入警員職級的培訓課程及實習之薪俸點為220點。以定期委
任制度修讀警員職級的培訓課程及進行實習的投考人，如原職
級薪俸高於220點，則收取原薪俸。

b) Contrato de assalariamento, tratando-se de indivíduos que
não detenham a qualidade de funcionário ou nos restantes casos.
8.2. De acordo com o Mapa II e o n.º 1 do artigo 17.º da
Lei n.º 2/2008, o índice na formação e estágio para ingresso na
categoria de guarda é 220 da tabela indiciária. Os candidatos
que frequentem o curso de formação e estágio, em regime de
comissão de serviço, são remunerados pelo vencimento de origem quando este for superior ao referido índice.
9. Duração do curso de formação e estágio:

9. 培訓課程及實習的期間：
9.1 根據第16/2007號保安司司長批示，進入獄警隊伍警員
職級的培訓課程為期八個月。

9.1 Ao abrigo do Despacho n.º 16/2007 do Secretário para a
Segurança, o Curso de formação para o ingresso na categoria de
guarda do corpo de guardas prisionais, tem a duração de 8 meses.
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9.2 O estágio tem a duração de 3 meses, e decorre nas instalações prisionais de Macau.

9.2 實習為期三個月，並在監獄設施內進行。
10. 職務內容：

10. Conteúdo funcional:

10.1. 獄警隊伍人員負責維持監獄設施內的秩序及安全，監
察對監獄規章的遵守，妥善執行剝奪自由的刑罰、羈押及剝奪
自由的保安處分。
10.2. 獄警隊伍人員須參與使被監禁人重新投入社會的計

10.1. Ao pessoal do CGP compete garantir a ordem e a segurança nas instalações prisionais, zelar pela observação dos
regulamentos prisionais e contribuir para a correcta execução
das penas privativas da liberdade, da prisão preventiva e das
medidas de segurança privativas da liberdade.
10.2. Ao pessoal do CGP compete participar nos planos de
reintegração da população prisional na sociedade.

劃。
11. 薪俸：

11. Vencimento:

根據第2/2008號法律第七條所指之附表二所規定的第一職
階警員之薪俸點為260點。
12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點：
上述名單將於澳門南灣大馬路中華廣場八樓A座之澳門監
獄服務諮詢中心告示板張貼，並同時上載於澳門監獄網頁。
臨時名單及確定名單以公告形式刊登在《澳門特別行政區
公報》，成績名單將在《澳門特別行政區公報》公佈。
13. 適用法例：
本開考由第14/2009號法律、第2/2008號法律、第7/2006號
法律、第23/2011號行政法規及第13/2006號行政法規規範。

Ao guarda do 1.º escalão corresponde o índice 260 da tabela
indiciária de vencimentos da Administração Pública de Macau,
constante do mapa 2 e artigo 7.º da Lei n.º 2/2008.
12. Locais de afixação das listas provisória, definitiva e classi
ficativa:
As referidas listas serão afixadas no quadro de anúncio no
rés-do-chão do Centro de Atendimento e Informação do Estabelecimento Prisional de Macau, sito na Avenida da Praia
Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau e, ao mesmo tempo,
no website do EPM.
As listas provisória e definitiva serão publicadas na forma de
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau, a lista classificativa será publicada no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau.
13. Legislações aplicáveis:

14. 典試委員會的組成：
主席：總警司

O presente concurso é regulado pela Lei n.º 14/2009,
Lei n.º 2/2008, Lei n.º 7/2006, Regulamento Administrativo
n.º 23/2011 e Regulamento Administrativo n.º 13/2006.

林錦秀

正選委員：警長

林凱澤

二等高級技術員
候補委員：警長

14. A composição do Júri:
Noel Alberto de Jesus

Vogais efectivos: Lam Hoi Chak, chefe; e

梁敏華

首席警員

Presidente: Lam Kam Sau, comissário-chefe.

Noel Alberto de Jesus, técnico superior de 2.ª classe.

何秉順

Vogais suplentes: Leung Man Wa, chefe; e
體格檢查由招聘體格檢驗委員會進行，而該委員會由以下
成員組成：
主席：副警長

Ho Peng Son, guarda principal.
O exame físico é realizado pela Junta de Recrutamento, com
a composição seguinte:

陳偉銓

Presidente: Chan Vai Chun, subchefe.

正選委員：醫生

江帶育

醫生

黃志偉

候補委員：醫生

張曉鳴

Vogais suplentes: Chang Hiu Ming, médico; e

醫生

蔡美雲

Choi Mei Wan, médica.

Vogais efectivos: Kong Tai Iok, médica; e
Wong Chi Wai, médico.

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 23 de Novembro de
2011.

二零一一年十一月二十三日於澳門監獄
代獄長
（是項刊登費用為 $10,700.00）

呂錦雲

A Directora do EPM, substituta, Loi Kam Wan.
(Custo desta publicação $ 10 700,00)
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消 防 局

CORPO DE BOMBEIROS

通 告

Aviso

按照二零一一年十一月九日第四十五期第二組《澳門特別
行政區公報》刊登之開考通告，關於開考升級課程考試，以填
補消防局人員編制基礎職程中現有之七個消防區長空缺。
經保安司司長於二零一一年十一月二十三日確認之投考人
名單，根據十二月三十日第66/94/M號法令核准之《澳門保安
部隊軍事化人員通則》第一百六十一條第三款的規定，自本通
告公佈日起張貼於消防局總部暨西灣湖行動站消防局辦事暨接
待處，以供查閱，為期十日。
二零一一年十一月二十五日於消防局

Por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 45, II Série, de 9 de Novembro de
2011, encontra-se aberto o concurso de admissão ao curso de
promoção para o preenchimento de sete vagas de chefe, existentes na carreira de base do quadro de pessoal do Corpo de
Bombeiros.
Por homologação do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 23 de Novembro de 2011, e nos termos do n.º 3 do artigo
161.º do Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de
Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/94/M, de 30 de Dezembro, a lista de candidatos encontra-se afixada no Corpo de
Bombeiros do Comando e Posto Operacional do Lago Sai Van,
a partir da data da publicação do presente aviso, durante dez
dias, a fim de ser consultada.
Corpo de Bombeiros, aos 25 de Novembro de 2011.

局長

馬耀榮消防總監

O Comandante, Ma Io Weng, chefe-mor.

（是項刊登費用為 $881.00）

(Custo desta publicação $ 881,00)

衛  生  局

SERVIÇOS DE SAÚDE

公 告

Anúncio

衛生局《診療範疇同等學歷》——圖示記錄範疇（聽力
學）考試一事，已於二零一一年七月十三日第二十八期第二組
《澳門特別行政區公報》內公佈。原定於二零一一年九月三十
日進行的考試順延至二零一一年十二月十六日上午十時至十二
時，於澳門若憲馬路衛生局行政大樓地下博物館內進行，至於
其他指定的要求則維持不變。
二零一一年十一月二十五日於衛生局

Faz-se público que a prova de equiparação de habilitações na
área do diagnóstico e terapêutica — área registográfica (audiologia), organizada pelos Serviços de Saúde e calendarizada inicialmente no Boletim Ofical da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 28, II Série, de 13 de Julho de 2011, para o dia 30
de Setembro de 2011, passará a ter lugar no dia 16 de Dezembro
de 2011, das 10,00 às 12,00 horas, na Sala do «Museu», situada
no r/c do Edifício Administrativo dos Serviços de Saúde, sendo
mantidas inalteradas as outras condições especificadas.
Serviços de Saúde, aos 25 de Novembro de 2011.

局長

李展潤

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $744.00）

(Custo desta publicação $ 744,00)

教 育 暨 青 年 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
E JUVENTUDE

公 告
根據第14/2009號法律、第23/2011號行政法規及第231/2011
號行政長官批示的規定，現通過以審查文件方式進行限制性的
晉級普通開考，以填補教育暨青年局人員編制內高級技術員人
員組別的以下空缺：

Anúncio
Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns,
de acesso, documentais, condicionados, nos termos definidos na
Lei n.º 14/2009, no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 e
no Despacho do Chefe do Executivo n.º 231/2011, para o preenchimento dos seguintes lugares do grupo de pessoal técnico
superior do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de
Educação e Juventude (DSEJ):
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第一職階首席顧問高級技術員六缺，有關開考專為教育暨
青年局人員編制內高級技術員人員組別顧問高級技術員而舉
行；
第一職階首席高級技術員一缺，有關開考專為教育暨青年
局人員編制內高級技術員人員組別一等高級技術員而舉行；
第一職階首席高級技術員（資訊專業）一缺，有關開考專
為教育暨青年局人員編制內高級技術員人員組別一等高級技術
員（資訊專業）而舉行。
上述開考通告已張貼在約翰四世大馬路7-9號一樓，以及在
本局和行政公職局網頁內公佈。
投考報名表應自緊接本公告在《澳門特別行政區公報》公
佈之日的第一個工作日起計十日內遞交。
二零一一年十一月二十一日於教育暨青年局
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— Seis lugares de técnico superior assessor principal, 1.º escalão. O respectivo concurso destina-se aos técnicos superiores
assessores do grupo de pessoal técnico superior do quadro de
pessoal da DSEJ;
— Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão. O respectivo concurso destina-se aos técnicos superiores de 1.ª classe
do grupo de pessoal técnico superior do quadro de pessoal da
DSEJ;
— Um lugar de técnico superior principal, na especialidade
informática, 1.º escalão. O respectivo concurso destina-se aos
técnicos superiores de 1.ª classe, na especialidade informática,
do grupo de pessoal técnico superior do quadro de pessoal da
DSEJ.
Os avisos de abertura dos referidos concursos encontram-se
afixados na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, e ainda
publicados no sítio da Internet da DSEJ e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública.
O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 21 de
Novembro de 2011.

局長

梁勵
A Directora dos Serviços, Leong Lai.

（是項刊登費用為 $1,634.00）

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

文 化 局

INSTITUTO CULTURAL

公 告

Anúncio

按照社會文化司司長二零一一年十一月十七日的批示，
玆通知，根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第
23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規
定，現以審查文件及有限制方式為文化局工作人員進行普通晉
級開考，以填補本局以下空缺：
1. 編制內人員：
第一職階首席高級技術員一缺；
第一職階特級行政技術助理員一缺。
2. 編制外合同人員：

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de
Novembro de 2011, se encontram abertos os concursos comuns,
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores do
Instituto Cultural, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos), para o preenchimento dos seguintes lugares
deste Instituto:
1. Para o pessoal do quadro:
Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão; e
Um lugar de assistente técnico administrativo especialista, 1.º
escalão.
2. Para o pessoal em regime de contrato além do quadro:

第一職階首席高級技術員一缺；
第一職階特級技術輔導員一缺。

Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão; e
Um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão.
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3. Para o pessoal em regime de contrato individual de trabalho:

3. 個人勞動合同人員：

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão.

第一職階首席技術員一缺。
上述開考通告已張貼於澳門塔石廣場文化局大樓文化局總
部內，並於文化局網頁及行政公職局網頁內公佈。報考申請應
自緊接本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一個工
作日起計十天內遞交。
二零一一年十一月二十三日於文化局

Os avisos de abertura dos referidos concursos encontram-se
afixados na sede do Instituto Cultural, sita na Praça do Tap Seac,
Edifício do Instituto Cultural, Macau, e publicados na internet
do Instituto Cultural e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública. O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau.
Instituto Cultural, aos 23 de Novembro de 2011.

局長

吳衛鳴

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

（是項刊登費用為 $1,664.00）

(Custo desta publicação $ 1 664,00)

旅 遊 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

三十日告示

Édito de 30 dias

茲公佈，杜艷芬申請其亡夫鄭炳輝之死亡津貼、喪葬津貼
及其他金錢補償。他曾為本局散位合同第二職階重型車輛司
機，如有人士認為具權利領取該項補償，應由本告示在《澳門
特別行政區公報》刊登之日起計三十天內，向旅遊局申請應有
之權益。如於上述期限內未接獲任何異議，則現申請人之要求
將被接納。

二零一一年十一月二十三日於旅遊局

局長

Faz-se público que tendo Tou Im Fan requerido os subsídios
por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias, por
falecimento do seu cônjuge, Chiang Peng Fai, motorista de pesados, 2.º escalão, contratado por assalariamento desta Direcção
de Serviços, devem todos os que se julgam com direito à percepção das mesmas compensações, requerer a estes 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 de Turismo, aos 23 de Novembro de
2011.

白文浩副局長代行

Pel’O Director dos Serviços, Manuel Gonçalves Pires Júnior,
subdirector.

（是項刊登費用為 $910.00）

(Custo desta publicação $ 910,00)

社 會 工 作 局

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

公 告

Anúncio

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011
號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，社
會工作局現按照社會文化司司長於二零一一年十一月十七日的
批示，批准以審查文件、限制性的方式為社會工作局工作人員
進行普通晉級開考。

Nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos),
faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de Novembro de 2011,
se acham abertos os concursos comuns, de acesso, documentais,
condicionados aos trabalhadores do Instituto de Acção Social,
com vista ao preenchimento dos seguintes lugares:
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Preenchimento de vagas no quadro de pessoal:

編制內：
一、高級技術員職程第一職階首席高級技術員六缺；

1. Seis vagas de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior; e

二、技術員職程第一職階特級技術員兩缺。

2. Duas vagas de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira
de técnico.

編制外合同：

Preenchimento de lugares através da celebração de contrato
além do quadro:

一、技術員職程第一職階特級技術員兩缺；

1. Dois lugares de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira
de técnico;

二、技術員職程第一職階一等技術員四缺；

2. Quatro lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico;

三、技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員三缺；

3. Três lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de adjunto-técnico; e

四、行政技術助理員職程第一職階首席行政技術助理員一

4. Um lugar de assistente técnico administrativo principal, 1.º
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo;

缺；
五、高級技術員職程第一職階顧問高級技術員兩缺；
六、高級技術員職程第一職階一等高級技術員兩缺。
上述開考通告已公佈於澳門西墳馬路六號本局人力資源
科、社會工作局網頁及行政公職局網頁。凡符合條件的社會工
作局工作人員，自本公告刊登在《澳門特別行政區公報》的緊
接第一個辦公日起計十天內均可報考。開考的有效期於所開考
的職位被填補時屆滿。
二零一一年十一月二十四日於社會工作局
局長

容光耀

5. Dois lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão, da
carreira de técnico superior;
6. Dois lugares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de técnico superior.
Os avisos respeitantes aos referidos concursos encontram-se
afixados na Secção de Recursos Humanos do IAS, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, bem como constam dos websites
deste Instituto e da Direcção dos Serviços de Administração e
Função Pública. Podem candidatar-se os trabalhadores do Instituto de Acção Social que reúnam as condições previstas, sendo
o prazo para a apresentação das candidaturas de dez dias, a
contar do primeiro dia útil imediatamente a seguir ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. O prazo de validade esgota-se com
o preenchimento dos lugares postos a concurso.
Instituto de Acção Social, aos 24 de Novembro de 2011.
O Presidente do Instituto, Iong Kong Io.

（是項刊登費用為 $1,977.00）

(Custo desta publicação $ 1 977,00)

告 示

Édito

按社會工作局已故員工編制外合同第一職階一等高級技術
員顏洪文的母親譚月嫦的申請，現通知所有自認為具有正當性
領取該員工的遺體運回澳門的開支費用、死亡津貼、喪葬津貼
和補償的人士，自本告示公佈日起計三十天內，向本局作出申
請，倘若在此期限內未接獲任何異議，則現申請人的要求將被
接納。
二零一一年十一月十七日於社會工作局

Faz-se público que tendo Tam Ut Seong, mãe de Ngan Hung
Man, falecido, que foi técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão,
contratado além do quadro do Instituto de Acção Social, requerido a compensação para transladação de resto mortal, os subsídios de morte e de funeral e outras compensações, devem todos
os que julgam ser legítimo à percepção dos mesmos subsídios e
compensações requerer neste Instituto, no prazo de trinta dias, a
contar da publicação do presente edital, pois que, não havendo
impugnação, será resolvida a pretensão da requerente findo que
seja esse prazo.
Instituto de Acção Social, aos 17 de Novembro de 2011.

局長
（是項刊登費用為 $715.00）

容光耀

O Presidente do Instituto, Iong Kong Io.
(Custo desta publicação $ 715,00)
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澳 門 理 工 學 院

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

公 告

Anúncio

第03/DOA/2011號公開招標

Concurso público n.º 03/DOA/2011

茲公佈，根據社會文化司司長於二零一一年十一月二十一
日作出的批示，為澳門理工學院總部提供校園綠化保養及植物/
花卉租賃服務進行公開招標，服務地點如下︰

（1）澳門理工學院總部行政樓、致遠樓及明德樓（位於高

Faz-se público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 21 de
Novembro de 2011, se encontra aberto o concurso público para
a «Prestação de serviços de jardinagem e manutenção e aluguer
de plantas/flores, prestados na sede do Instituto Politécnico de
Macau», nos seguintes locais:
(1) Edifício Administrativo, Edifício Chi Un e Edifício Meng
Tak do Instituto Politécnico de Macau (sitos na Rua de Luís
Gonzaga Gomes).

美士街）。

（2）澳門理工學院匯智樓及體育館（位於羅理基博士大馬
路）。

該服務為期二十四個月，由二零一二年一月一日至二零
一三年十二月三十一日止。

在本公告刊登之日起，有意競投人可在辦公時間內前往高
美士街澳門理工學院工程暨採購處查閱及索取有關招標計劃書
和承投規則。

(2) Edifício Wui Chi e Pavilhão Polidesportivo do Instituto
Politécnico de Macau (sitos na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues).
O prazo de duração da prestação de serviços é de vinte e quatro meses, contados desde 1 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2013.
O programa do concurso e o caderno de encargos encontram-se
disponíveis, para efeitos de consulta e aquisição, durante o horário de expediente, na Divisão de Obras e Aquisições do Instituto Politécnico de Macau, sita na Rua de Luis Gonzaga Gomes,
em Macau, a partir da data da publicação deste anúncio.

投標書的有效期為90日，由開啟投標書當日起計算。

As propostas do concurso são válidas até 90 dias, contados a
partir da data de abertura das mesmas.

有意競投者，請於二零一一年十二月五日上午十時整在澳

Os concorrentes devem encontrar-se pelas 10,00 horas, no dia
5 de Dezembro de 2011, na Divisão de Obras e Aquisições do
Instituto Politécnico de Macau para ouvirem a explicação do
programa do concurso.

門理工學院工程暨採購處集合聽標。

競投人須在二零一一年十二月十五日下午五時四十五分截
標日期前，將投標書交到澳門理工學院工程暨採購處，並須繳
交澳門幣伍萬柒仟陸佰元整（$57,600.00）的臨時保證金。臨

Os concorrentes devem entregar as suas propostas do concurso na Divisão de Obras e Aquisições do Instituto Politécnico
de Macau, dentro do horário normal de expediente, até às 17,45
horas do dia 15 de Dezembro de 2011.

時保證金之繳交方式得透過現金存款至澳門理工學院會計及出
納部或以銀行擔保的方式繳付。

開啟投標書定於二零一一年十二月十六日上午十時在羅理
基博士大馬路澳門理工學院匯智樓一樓三號演講廳舉行。

二零一一年十一月二十三日於澳門理工學院

Devem os concorrentes prestar uma caução provisória, no
valor de $ 57 600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentas patacas),
mediante depósito no Serviço de Contabilidade e Tesouraria do
Instituto Politécnico de Macau, ou mediante garantia bancária.
A abertura das propostas do concurso realizar-se-á no
Anfiteatro III, 1.º andar, do Edifício Wui Chi do Instituto Politécnico de Macau, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues,
pelas 10,00 horas do dia 16 de Dezembro de 2011.
Instituto Politécnico de Macau, aos 23 de Novembro de 2011.

院長

李向玉
O Presidente do Instituto, Lei Heong Iok.

（是項刊登費用為 $2,140.00）

(Custo desta publicação $ 2 140,00)
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通 告

Avisos

第001/SAG/2011號批示

Despacho n.º 001/SAG/2011

為了有效及妥善管理澳門理工學院，本人行使澳門理工學
院理事會於二零一一年十一月三日第54D/CG/2011號決議所賦
予之權力，作出以下轉授權限的規定：

一、轉授予人事處王曉處長或其合法代任人，在人事處的
範圍內，作出下列行為的職權：

（一）進行領導、協調、指導及日常管理；

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函
件；

（三）在遵守法定前提下，批准人員享受年假及決定其可
否將年假轉移到翌年；
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Para permitir uma pronta e eficaz gestão do Instituto Politécnico de Macau, usando da faculdade que me é conferida pela
Deliberação n.º 54D/CG/2011 do Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Macau, de 3 de Novembro de 2011:
1. Subdelegar na chefe da Divisão de Gestão de Pessoal, Wong
Hio, ou em quem legalmente a substitua, a competência para a
prática dos seguintes actos, no âmbito da Divisão de Gestão de
Pessoal:
1) Proceder à direcção, à coordenação, à orientação e à gestão
corrente;
2) Assinar a correspondência de mero expediente, necessária
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais
decisões tomadas superiormente;
3) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua
transferência para o ano seguinte, desde que observados os
pressupostos legais;

（四）在遵守法定前提下，批准喪失薪酬之缺勤；

4) Autorizar faltas com perda de remuneração, desde que observados os pressupostos legais;

（五）在遵守法定前提下，決定缺勤是否合理。

5) Justificar ou injustificar faltas, desde que observados os
pressupostos legais.

二、還轉授予人事處王曉處長或其合法代任人，作出下列
行為的職權：

（一）根據現行法律及澳門理工學院的有關規定，批准發
放家庭津貼、房屋津貼、出生津貼、結婚津貼、死亡津貼及喪
葬津貼；

（二）批准發出澳門理工學院存檔文件的證明，但法律有
規定者除外；

（三）在符合法定前提下，批准簽發澳門理工學院人員工
作證及醫療護理證；

（四）簽署及寄送予郵政儲金局關於澳門理工學院人員向
該局申請借款的公函及表格。

2. E ainda subdelegar na chefe da Divisão de Gestão de Pessoal, Wong Hio, ou em quem legalmente a substitua, a competência para a prática dos seguintes actos:
1) Autorizar os pedidos de subsídios de família, de residência, de nascimento, de casamento, por morte e de funeral, nos
termos da legislação em vigor e dos regulamentos do Instituto
Politécnico de Macau;
2) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados no Instituto Politécnico de Macau, com exclusão dos excepcionados por lei;
3) Autorizar a emissão dos cartões de identificação dos trabalhadores do Instituto Politécnico de Macau, bem como os
pedidos de emissão de cartões de acesso aos cuidados de saúde,
verificados os pressupostos legais;
4) Assinar ofícios e/ou impressos referentes aos pedidos de
empréstimo dos trabalhadores do Instituto Politécnico de Macau à Caixa Económica Postal, e enviá-los para esta instituição
financeira.

三、本轉授權不妨礙授權者行使收回權和監督權。

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes
de avocação e superintendência.

四、對行使現轉授權而作出的行為，可提起必要訴願。

4. Dos actos praticados, ao abrigo da presente subdelegação
de competências, cabe recurso hierárquico necessário.

五、獲轉授權者自二零一一年九月一日至本批示於《澳門

5. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no
âmbito das competências ora delegadas, entre o dia 1 de Setembro de 2011 e a data de publicação da presente deliberação no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

特別行政區公報》刊登日期間，在本轉授權範圍內所作出的行
為予以追認。

澳門特別行政區公報——第二組
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六、在不妨礙上款規定下，本批示自刊登於《澳門特別行
政區公報》之日起產生效力。
二零一一年十一月四日於澳門理工學院
總行政部部長
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6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a presente
deliberação produz efeitos desde a data da sua publicação no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Instituto Politécnico de Macau, aos 4 de Novembro de 2011.

趙家威

O Chefe do Serviço de Administração Geral, Chiu Ka Wai.

（是項刊登費用為 $2,473.00）

(Custo desta publicação $ 2 473,00)

第002/SAG/2011號批示

Despacho n.º 002/SAG/2011

為了有效及妥善管理澳門理工學院，本人行使澳門理工學
院理事會於二零一一年十一月三日第54D/CG/2011號決議所賦
予之權力，作出以下轉授權限的規定：

一、轉授予工程暨採購處梁智健處長或其合法代任人，在
工程暨採購處的範圍內，作出下列行為的職權：

（一）進行領導、協調、指導及日常管理；

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函
件；

（三）在遵守法定前提下，批准人員享受年假及決定其可
否將年假轉移到翌年；

Para permitir uma pronta e eficaz gestão do Instituto Politécnico de Macau, usando da faculdade que me é conferida pela
Deliberação n.º 54D/CG/2011 do Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Macau, de 3 de Novembro de 2011:
1. Subdelegar no chefe da Divisão de Obras e Aquisições,
Leong Chi Kin, ou em quem legalmente o substitua, a competência para a prática dos seguintes actos, no âmbito da Divisão
de Obras e Aquisições:
1) Proceder à direcção, à coordenação, à orientação e à gestão
corrente;
2) Assinar a correspondência de mero expediente, necessária
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais
decisões tomadas superiormente;
3) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua
transferência para o ano seguinte, desde que observados os
pressupostos legais;

（四）在遵守法定前提下，批准喪失薪酬之缺勤；

4) Autorizar faltas com perda de remuneração, desde que observados os pressupostos legais;

（五）在遵守法定前提下，決定缺勤是否合理。

5) Justificar ou injustificar faltas, desde que observados os
pressupostos legais.

二、還轉授予工程暨採購處梁智健處長或其合法代任人，
作出下列行為的職權：

（一）在經有權限實體批准進行諮詢問價的前提下，簽署
有關工程或取得財貨及服務的諮詢問價之書信及文書；

（二）批准發出澳門理工學院存檔文件的證明，但法律有
規定者除外。

2. E ainda subdelegar no chefe da Divisão de Obras e Aquisições, Leong Chi Kin, ou em quem legalmente o substitua, a
competência para a prática dos seguintes actos:
1) Assinar a correspondência e o expediente necessários destinados a consultas para obras ou aquisições de bens e serviços
desde que a consulta tenha sido previamente autorizada pela
entidade competente;
2) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados no Instituto Politécnico de Macau, com exclusão dos excepcionados por lei.

三、本轉授權不妨礙授權者行使收回權和監督權。

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes
de avocação e superintendência.

四、對行使現轉授權而作出的行為，可提起必要訴願。

4. Dos actos praticados, ao abrigo da presente subdelegação
de competências, cabe recurso hierárquico necessário.

五、獲轉授權者自二零一一年九月一日至本批示於《澳門

5. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no
âmbito das competências ora subdelegadas, entre o dia 1 de Setembro de 2011 e a data de publicação do presente despacho no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

特別行政區公報》刊登日期間，在本轉授權範圍內所作出的行
為予以追認。
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六、在不妨礙上款規定下，本批示自刊登於《澳門特別行
政區公報》之日起產生效力。
二零一一年十一月四日於澳門理工學院
總行政部部長
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6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Instituto Politécnico de Macau, aos 4 de Novembro de 2011.

趙家威

O Chefe do Serviço de Administração Geral, Chiu Ka Wai.

（是項刊登費用為 $2,114.00）

(Custo desta publicação $ 2 114,00)

第003/SAG/2011號批示

Despacho n.º 003/SAG/2011

為了有效及妥善管理澳門理工學院，本人行使澳門理工學
院理事會於二零一一年十一月三日第54D/CG/2011號決議所賦
予之權力，作出以下轉授權限的規定：
一、轉授予總務處陳滿祥處長或其合法代任人，在總務處
的範圍內，作出下列行為的職權：
（一）進行領導、協調、指導及日常管理；

Para permitir uma pronta e eficaz gestão do Instituto Politécnico de Macau, usando da faculdade que me é conferida pela
Deliberação n.º 54D/CG/2011 do Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Macau, de 3 de Novembro de 2011:
1. Subdelegar no chefe da Divisão de Apoio à Administração
Geral, Chan Mun Cheong, ou em quem legalmente o substitua,
a competência para a prática dos seguintes actos, no âmbito da
Divisão de Apoio à Administração Geral:
1) Proceder à direcção, à coordenação, à orientação e à gestão
corrente;

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函
件；
（三）在遵守法定前提下，批准人員享受年假及決定其可
否將年假轉移到翌年；
（四）在遵守法定前提下，批准喪失薪酬之缺勤；

2) Assinar a correspondência de mero expediente, necessária
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais
decisões tomadas superiormente;
3) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua
transferência para o ano seguinte, desde que observados os
pressupostos legais;
4) Autorizar faltas com perda de remuneração, desde que observados os pressupostos legais;

（五）在遵守法定前提下，決定缺勤是否合理。
二、本轉授權不妨礙授權者行使收回權和監督權。

5) Justificar ou injustificar faltas, desde que observados os
pressupostos legais.

三、對行使現轉授權而作出的行為，可提起必要訴願。

2. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes
de avocação e superintendência.

四、獲轉授權者自二零一一年九月一日至本批示於《澳門

3. Dos actos praticados, ao abrigo da presente subdelegação
de competências, cabe recurso hierárquico necessário.

特別行政區公報》刊登日期間，在本轉授權範圍內所作出的行
為予以追認。
五、在不妨礙上款規定下，本批示自刊登於《澳門特別行

4. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no
âmbito das competências ora subdelegadas, entre o dia 1 de Setembro de 2011 e a data de publicação do presente despacho no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

政區公報》之日起產生效力。
二零一一年十一月四日於澳門理工學院

Instituto Politécnico de Macau, aos 4 de Novembro de 2011.
總行政部部長

趙家威

O Chefe do Serviço de Administração Geral, Chiu Ka Wai.

（是項刊登費用為 $1,595.00）

(Custo desta publicação $ 1 595,00)

第002/GTRC/2011號批示

Despacho n.º 002/GTRC/2011

為了提高澳門理工學院博彩教學暨研究中心（以下簡稱
“中心”）的運作效率，本人行使澳門理工學院理事會第50D/

Para permitir uma pronta e eficaz gestão do Centro Pedagógico e Científico na Área do Jogo, adiante abreviadamente
designado por Centro, usando da faculdade que me é conferida

澳門特別行政區公報——第二組
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CG/2011號決議第二款所賦予之權力，作出以下轉授權限的規
定：
一、轉授予“中心”趙崇堅副主任，或其合法代任人，在
“中心”範圍內，作出下列行為的職權：
（一）批准工作人員享受年假及決定其可否將假期轉移至
翌年，但主管及教職人員除外；
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pelo número 2 da Deliberação n.º 50D/CG/2011 do Conselho
de Gestão do Instituto Politécnico de Macau, subdelego:
1. No subcoordenador do Centro, Chiu Sung Kin, ou em quem
legalmente o substitua, no âmbito do Centro, as competências
que me foram delegadas para:
1) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua
transferência para o ano seguinte, salvo pessoal de chefia e pessoal docente;

（二）批准喪失薪酬之缺勤，但主管及教職人員除外；

2) Autorizar faltas com perda de remuneração do pessoal, salvo pessoal de chefia e pessoal docente;

（三）決定缺勤是否合理，但主管及教職人員除外；

3) Justificar ou injustificar faltas do pessoal, salvo pessoal de
chefia e pessoal docente;

（四）除主管及教職人員外，批准進行超時或輪值工作，
但有關超時或輪值工作不能超過法定上限；
（五）簽署工作人員服務時間及相關結算的證明，但主管
及教職人員除外；
（六）批准澳門理工學院本身預算開支表內載明用於取得
財貨的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；有
關開支所涉及的財貨必須用於“中心”日常運作，且是載於財
政局每年公佈之判給物品目錄清單內；
（七）批准有關工作人員、學生、物料、設備、不動產及
車輛的保險；
（八）批准每月經常性開支，例如公積金供款、租賃設施
及動產之費用、水電費、煤氣費、保安及清潔服務費、通訊
費、管理費或其他同類開支；
（九）批准為工程或取得財貨和服務而進行競投或諮詢問
價之工作，金額上限至$500,000.00（澳門幣伍拾萬元）；
（十）管理及控制零用現金，該款項只限用於緊急和不可
延遲的財貨和服務之取得，每次上限至$2,000.00（澳門幣貳仟
元整）；
二、本批示所轉授予的權限不妨礙收回權和監管權。
三、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴
願。

五、自二零一一年九月一日至本批示於《澳門特別行政區
公報》刊登日期間，“中心”趙崇堅副主任在現轉授予的權限
範圍內所作出的行為，予以追認。
二零一一年十一月九日於澳門理工學院

（是項刊登費用為 $2,405.00）

5) Assinar os diplomas de contagem e liquidação do tempo de
serviço prestado pelo pessoal, salvo pessoal de chefia e pessoal
docente;
6) Autorizar a realização de despesas com aquisição de bens
inscritos no orçamento privativo do Instituto Politécnico de
Macau, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil patacas). Os
bens através destas despesas têm de ser os que estão inscritos
no «Índice dos Artigos Adjudicados», publicado anualmente
pela Direcção dos Serviços de Finanças, e ser utilizados para o
funcionamento diário do Centro;
7) Autorizar o seguro de pessoal, alunos, material, equipamentos, imóveis e viaturas;
8) Autorizar as despesas decorrentes de encargos mensais certos, como sejam as contribuições para o Fundo de Previdência,
arrendamento de instalações e aluguer de bens móveis, paga
mento de electricidade, água e gás, serviços de segurança, limpeza,
telecomunicações, despesas de condomínio e outras da mesma
natureza;
9) Autorizar a abertura de concursos ou consultas para a rea
lização de obras ou aquisição de bens e serviços, cujo valor estimado não exceda as $ 500 000,00 (quinhentas mil patacas);
10) Proceder à gestão e controlo do fundo de maneio, limitada a utilização dessas verbas à aquisição de bens e serviços
urgentes e inadiáveis, cujo valor não exceda $ 2 000,00 (duas mil
patacas) por aquisição.
2. A presente subdelegação de competências é feita sem prejuízo dos respectivos poderes de avocação e superintendência.
3. Dos actos praticados, no uso da presente subdelegação de
competências, cabe recurso hierárquico necessário.
4. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua
publicação.

四、本批示自刋登日起產生效力。

博彩教學暨研究中心主任

4) Autorizar a prestação de serviço pelo pessoal, em regime
de horas extraordinárias ou por turnos até ao limite previsto na
lei, salvo pessoal de chefia e pessoal docente;

5. São ratificados todos os actos praticados pelo subcoordenador do Centro, Chiu Sung Kin, no âmbito das competências
ora subdelegadas, entre o dia 1 de Setembro de 2011 e a data de
publicação do presente despacho no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau.
Instituto Politécnico de Macau, aos 9 de Novembro de 2011.

鄭妙嫻

A Coordenadora do Centro Pedagógico e Científico na Área
do Jogo, Cheang Mio Han.
(Custo desta publicação $ 2 405,00)
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港 務 局

CAPITANIA DOS PORTOS

公 告

Anúncios

為填補經由港務局以編制外合同任用的下列空缺，經二零
一一年十一月三日第四十四期《澳門特別行政區公報》第二組
刊登以審查文件及有限制的方式進行普通晉級開考公告。現根
據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》
第十八條第三款的規定公佈，准考人臨時名單正張貼在萬里長
城港務局大樓行政及財政廳/行政處/人事科內，並於港務局網
頁內公佈：
高級技術員職程第一職階一等高級技術員兩缺；
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Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos), se encontram afixadas no Departamento
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção
de Pessoal, sita na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e
publicados na internet desta Capitania, as listas provisórias dos
concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados, para
o preenchimento dos seguintes lugares, providos em regime de
contrato além do quadro de pessoal da Capitania dos Portos,
cujo anúncio dos avisos de abertura foi publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 44, II
Série, de 3 de Novembro de 2011:
Dois lugares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de técnico superior;

技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員一缺；
無線電電子助理技術員職程第一職階首席無線電電子助理
技術員一缺。
根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單
視為確定名單。

Um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico; e
Um lugar de técnico auxiliar de radioelectrónica principal, 1.º
escalão, da carreira de técnico auxiliar de radioelectrónica.
As listas provisórias acima referidas são consideradas definitivas, nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma
legal.

二零一一年十一月二十四日於港務局

Capitania dos Portos, aos 24 de Novembro de 2011.
局長

黃穗文

（是項刊登費用為 $1,155.00）

A Directora, Wong Soi Man.
(Custo desta publicação $ 1 155,00)

高級技術員職程第一職階首席高級技術員一缺；

Torna-se público que se encontram afixados, no Departamento de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção
de Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e publicado na internet desta Capitania e da Direcção dos Serviços
de Administração e Função Pública, os avisos referentes à abertura dos concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores desta Capitania, nos termos definidos
na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos
serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento dos
seguintes lugares, providos em regime do contrato além do quadro de pessoal da Capitania dos Portos, com dez dias de prazo
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau:

水文員職程第一職階一等水文員四缺。

Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira
de técnico superior; e

二零一一年十一月二十四日於港務局

Quatro lugares de hidrógrafo de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de hidrógrafo.

為填補經由港務局以編制外合同任用的下列空缺，現根據
第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法
規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件
及有限制方式進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼在萬里
長城港務局大樓行政及財政廳/行政處/人事科內，並於本局及
行政公職局網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政
區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出：

局長

黃穗文

Capitania dos Portos, aos 24 de Novembro de 2011.
A Directora, Wong Soi Man.

（是項刊登費用為 $989.00）

(Custo desta publicação $ 989,00)

澳門特別行政區公報——第二組
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郵 政 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

公 告

Anúncio

「郵政儲金局大樓更換空調系統設備工程」

Concurso público para «Substituição dos Equipamentos do
Sistema de Ar Condicionado do
Edifício da Caixa Económica Postal»

公開招標
1. 招標實體：郵政局。
2. 招標方式：公開招標。

1. Entidade que põe a obra a concurso: Direcção dos Serviços
de Correios.
2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. 施工地點：議事亭前地，郵政儲金局大樓。
4. 承攬工程目的：郵政儲金局大樓更換空調系統設備工
程。
5. 最長施工期：最長施工期為120天。
6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日
起計，可按招標方案規定延期。
7. 講解會：於二零一一年十二月九日（星期五 ）上午十時

3. Local de execução da obra: Edifício da Caixa Económica
Postal, Largo do Senado, Macau.
4. Objecto da empreitada: substituição dos equipamentos do
sistema de ar condicionado do Edifício da Caixa Económica
Postal.
5. Prazo máximo de execução: cento e vinte dias.
6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de noventa dias, a contar da data do acto público
do concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa do
concurso.

正，於議事亭前地郵政局總部大樓二樓小禮堂舉辦講解會。
8. 承攬類型：以總額承攬。
9. 臨時擔保：$76,000.00（澳門幣柒萬陸仟元正），以現金
存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。
10. 確定擔保：判予工程總金額的百分之五（為擔保合同之

7. Sessão de esclarecimento: terá lugar às 10,00 horas do dia
9 de Dezembro de 2011, no Auditório da DSC, sito no 2.º andar
do Edifício-Sede dos Correios, Largo do Senado, Macau.
8. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global.
9. Caução provisória: $ 76 000,00 (setenta e seis mil patacas),
a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou
seguro-caução aprovados nos termos legais.

履行，須從承攬人收到之每次部分支付中扣除百分之五，作為
已提供之確定擔保之追加）。
11. 底價：不設底價。
12. 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或續期申請的實體，而後者的接納將
視乎其註冊申請的批准。
13. 交標地點、日期及時間：
地點：澳門議事亭前地，郵政局總部大樓二樓209室行政
科。
截止日期及時間：二零一二年一月三日（星期二）下午五
時四十五分。
14. 公開開標地點、日期及時間：
地點： 澳門議事亭前地，郵政局總部大樓二樓小禮堂。
日期及時間：二零一二年一月四日（星期三）上午十時
正。

10. 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).
11. Preço base: não há.
12. Condições de admissão: serão admitidos como concorrentes as entidades inscritas na DSSOPT para execução de obras,
bem como as que à data do concurso tenham requerido a sua
inscrição ou renovação, neste último caso a admissão é condicionada ao deferimento do pedido de inscrição.
13. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:
Local: Secção Administrativa da DSC, sita na sala n.º 209, 2.º
andar, Edifício-Sede dos Correios, Largo do Senado, Macau;
Dia e hora limite: dia 3 de Janeiro de 2012, terça-feira, até às
17,45 horas.
14. Local, dia e hora do acto público:
Local: Auditório da DSC, sito no 2.º andar do Edifício-Sede
dos Correios, Largo do Senado, Macau;
Dia e hora: dia 4 de Janeiro de 2012, quarta-feira, pelas 10,00
horas.

N.º 48 — 30-11-2011

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

根據第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。
15. 查閱案卷地點、日期及時間：
地點：澳門議事亭前地，郵政局總部大樓二樓210室工程暨
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Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados
no concurso.
15. Local, hora e preço para obtenção da cópia e exame do
processo:
Local: Divisão de Obras e Apoio da DSC, sita na sala 210, 2.º
andar, Edifício-Sede dos Correios, Largo do Senado, Macau;

支援處。
時間：辦公時間內。

Hora: horário de expediente;

於本辦公室可取得公開招標案卷副本，每份為澳門幣

Preço: $ 1 000,00 (mil patacas).
16. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores
de ponderação:

$1,000.00（澳門幣壹千元正）。
16. 評標標準及其所佔之比重：

Preço razoável: 60%;
Plano de trabalhos: 5%;

——合理造價60%

Experiência e qualidade em obras semelhantes: 10%;

——工作計劃5%

Qualidade dos materiais, capacidades técnicas e segurança:
15%;

——同類型之施工經驗10%

Integridade e honestidade: 10%.

——投標物料的質量、技術性能及安全可靠性15%

17. Junção de esclarecimentos:
——廉潔誠信10%
17. 附加的說明文件：由二零一一年十二月十二日至截標日
止，投標者應前往澳門議事亭前地，郵政局總部大樓二樓210
室工程暨支援處，以了解有否附加之說明文件。

Os concorrentes poderão comparecer na Divisão de Obras
e Apoio da DSC, sita na sala 210, 2.º andar, Edifício-Sede dos
Correios, Largo do Senado, Macau, a partir de 12 de Dezembro
de 2011, inclusive, e até à data limite para a entrega das propostas, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos
adicionais.
Direcção dos Serviços de Correios, aos 30 de Novembro de
2011.

二零一一年十一月三十日於郵政局
局長

劉惠明

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

（是項刊登費用為 $3,598.00）

(Custo desta publicação $ 3 598,00)

交 通 事 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS
DE TRÁFEGO

公 告
Anúncio
交通事務局為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律《公
務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、
甄選及晉級培訓》規定，現通過審查文件及有限制方式，為交
通事務局以編制外合同任用的人員進行下列限制性普通晉級開
考：

Faz-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos»
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos», se acham abertos os concursos comuns,
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores contratados além do quadro, da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), para o preenchimento dos seguintes
lugares:

一、 高級技術員人員組別之第一職階顧問高級技術員一
缺；

1. Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, do grupo
de pessoal técnico superior;

澳門特別行政區公報——第二組
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二、 高級技術員人員組別之第一職階首席高級技術員三
缺；
三、 高級技術員人員組別之第一職階一等高級技術員七
缺；
四、 高級技術員人員組別之第一職階一等高級技術員（資
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2. Três lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, do
grupo de pessoal técnico superior;
3. Sete lugares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, do
grupo de pessoal técnico superior;
4. Dois lugares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, do
grupo de pessoal técnico superior, área de informática;
5. Dois lugares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, do
grupo de pessoal técnico superior, área jurídica;

訊範疇）兩缺；
五、 高級技術員人員組別之第一職階一等高級技術員（法
律範疇）兩缺；

6. Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico;
7. Quatro lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do grupo
de pessoal técnico;

六、 技術員人員組別之第一職階首席技術員一缺；
七、 技術員人員組別之第一職階一等技術員四缺；
八、 技術輔助人員組別之第一職階特級技術輔導員四缺；
九、 技術輔助人員組別之第一職階一等技術輔導員三十一
缺；
十、 技術輔助人員組別之第一職階首席車輛查驗員一缺；
十一、技術輔助人員組別之第一職階一等車輛駕駛考試員
兩缺；
十二、技術輔助人員組別之第一職階特級行政技術助理員
兩缺；

8. Quatro lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão,
do grupo de pessoal técnico de apoio;
9. Trinta e um lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico de apoio;
10. Um lugar de inspector de veículos principal, 1.º escalão, do
grupo de pessoal técnico de apoio;
11. Dois lugares de examinador de condução de 1.ª classe, 1.º
escalão, do grupo de pessoal técnico de apoio;
12. Dois lugares de assistente técnico administrativo especialista, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico de apoio;
13. Seis lugares de assistente técnico administrativo de 1.ª
classe, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico de apoio.

十三、技術輔助人員組別之第一職階一等行政技術助理員
六缺。
上述開考的通告現張貼於澳門馬交石炮台馬路33號六樓交
通事務局行政及財政處告示板，以及本局網頁及行政公職局網
頁以供查閱。
凡具備第14/2009號法律第十四條第一款（二）項所規定條
件的交通事務局以編制外合同任用的人員均可報考，報考期限
為十日，由本公告公布於《澳門特別行政區公報》之日緊接的
第一個工作日起計。

Podem candidatar-se os trabalhadores contratados além do
quadro, da DSAT, que reúnam as condições estipuladas na alínea 2) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009. O prazo para a
apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 14 de
Novembro de 2011.

二零一一年十一月十四日於交通事務局
代局長
（是項刊登費用為 $2,486.00）

Mais se informa que se encontram afixados, para consulta, os
avisos dos concursos acima referidos, no quadro de anúncios da
Divisão Administrativa e Financeira da DSAT, sita na Estrada
de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau, e publicados nas páginas
electrónicas da DSAT e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública.

鄭岳威

O Director dos Serviços, substituto, Chiang Ngoc Vai.
(Custo desta publicação $ 2 486,00)

