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政府機關通告及公告

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

法 務 局

DE JUSTIÇA
公 告
Anúncio
法務局為填補以下空缺，經二零一二年十一月二十一日第
四十七期《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
規第十八條第三款的規定公布，准考人臨時名單已張貼在水坑
尾街162號公共行政大樓十九樓法務局內：
I. 編制外合同人員空缺：

Informa-se que nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º do
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 se encontram afixadas
na Direcção do Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), sita no
19.º andar do Edifício Administração Pública, Rua do Campo,
n.º 162, as listas provisórias dos concursos comuns, de acesso,
documentais, condicionados aos trabalhadores da DSAJ, para
o preenchimento dos seguintes lugares da DSAJ, cujo anúncio
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 21 de Novembro de 2012:

輔導/監管範疇第一職階首席技術輔導員四缺。
I. Lugares dos trabalhadores contratados além do quadro:
II . 編制內人員空缺：

— Quatro lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da
área de monitor/vigilante.

第一職階主任翻譯員一缺。

II. Lugar do quadro:

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單

— Um lugar de intérprete-tradutor chefe.
As listas provisórias acima referidas são consideradas definitivas, nos termos do n.º 5 do artigo 18. º do supracitado diploma
legal.

視為確定名單。
二零一二年十二月十四日於法務局
代局長

梁葆瑩

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 14 de Dezembro de 2012.
A Directora dos Serviços, substituta, Leong Pou Ieng.
(Custo desta publicação $ 1 263,00)

（是項刊登費用為 $ 1,263.00）

商 業 及 動 產 登 記 局
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS
2012 年 11 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Novembro de 2012
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二零一二年十二月十四日於商業及動產登記局——代登記官

15339

Isabel da Silva Nantes

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 14 de Dezembro de 2012.
A Conservadora, substituta, Isabel da Silva Nantes.
（是項刊登費用為 $193,670.00）
(Custo desta publicação $ 193 670,00)

退 休 基 金 會

FUNDO DE PENSÕES
Avisos

通 告

按照行政法務司司長於二零一二年十一月三十日的批示，
以及根據第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
通過考核方式進行對外入職普通開考，以填補退休基金會人員
編制技術員職程的第一職階一等技術員（財務投資範疇）一
缺。
1. 方式、期限及有效期
本對外入職普通開考以考核方式進行。投考報名表應自本
通告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日
起計二十日內遞交。
本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。
2. 報考條件

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária
para a Administração e Justiça, de 30 de Novembro de 2012, e
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 acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de técnico
de 1.ª classe, 1.º escalão, área de investimento financeiro, da carreira de técnico do quadro de pessoal do Fundo de Pensões.
1. Tipo, prazo e validade
Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação de
candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
O concurso comum é válido por um ano, a contar da data da
publicação da lista classificativa.
2. Condições de candidatura

投考人必須符合以下條件，方可投考：

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as
seguintes condições:

a） 澳門特別行政區永久性居民；

a) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa
Especial de Macau;

b）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）項所規定的擔任公共職務之一般要件；
c） 具備金融投資/財務/經濟範疇高等課程；及
d）最少兩年金融投資/金融財務分析研究等相關工作經
驗。

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º
do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de
Macau, em vigor;
c) Estejam habilitados com o curso superior na área de investimento financeiro/finanças/economia; e
d) Possuam pelo menos 2 anos de experiências profissionais relativa a análises e estudos na área de investimento financeiro/finanças.
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3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3. Forma de admissão e local de apresentação de candidaturas
e os elementos e documentos que a devem acompanhar

投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准之《投考報

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento
da ficha de inscrição em concurso, aprovada pelo Despacho do
Chefe do Executivo n.º 250/2011, devendo a mesma ser entregue, pessoalmente, acompanhada das documentações abaixo
indicadas, dentro do prazo indicado e durante o horário normal
de expediente (segunda a quinta-feira, de manhã, das 9,00 às
13,00, à tarde, das 14,30 às 17,45; sexta-feira, de manhã, das 9,00
às 13,00, à tarde, das 14,30 às 17,30), no Fundo de Pensões, sito
na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 181-187, Centro Comercial Brilhantismo, 20.º andar, Macau.

名表》，於指定期限內正常辦公時間（週一至週四，上午九時
至中午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五，上午九
時至中午一時，下午二時三十分至五時三十分）親臨澳門宋玉
生廣場181至187號光輝商業中心20樓退休基金會報考，報考時
須遞交下列文件：
3. 1. 與公共部門無聯繫的投考人應遞交：
a） 身份證明文件副本（須出示正本作核對）；
b） 所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核對）；
c） 兩年相關工作經驗的證明文件（取得該經驗所任職的
僱主實體發出的文件或投考人以名譽承諾作出的聲明證明）；
及
d） 經投考人簽署之履歷。

3.1 Candidatos não vinculados à função pública devem apresentar:
a) Cópia do documento de identificação (apresentação do
original para confirmação);
b) Cópia do documento comprovativo das habilitações académicas exigidas (apresentação do original para confirmação);
c) Documento comprovativo de dois anos de experiências
profissionais relevantes (por documento emitido pela entidade
empregadora onde foi obtida ou mediante declaração do candidato sob compromisso de honra); e
d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato.

3. 2. 與公共部門有聯繫的投考人應遞交：

3.2 Candidatos vinculados à função pública devem apresentar:

a） 身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

a) Cópia do documento de identificação (apresentação do
original para confirmação);

b） 所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核對）；

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações académicas exigidas (apresentação do original para confirmação);

c） 兩年相關工作經驗的證明文件（取得該經驗所任職的
僱主實體發出的文件或投考人以名譽承諾作出的聲明證明）；
d） 經投考人簽署之履歷；及
e） 由所屬部門發出的個人資料紀錄，其內尤須載明投考
人曾任職務、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，以及參加開考所需之工作表現評核。
與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有
a）、b）和e）項所指文件，則免除提交，但須於報考時明確
聲明。
4. 職務內容

c) Documento comprovativo de dois anos de experiências
profissionais relevantes (por documento emitido pela entidade
empregadora onde foi obtida ou mediante declaração do candidato sob compromisso de honra);
d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato; e
e) Registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem,
do qual constem, 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.
Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a),
b) e e), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado expressamente
tal facto na apresentação da candidatura.
4. Conteúdo funcional
Técnico, área de investimento financeiro.

技術員，財務投資範疇
研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及
發展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會
議，以便協助上級制訂財務投資範疇的政策及管理措施。

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-científicos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projectos, emitindo pareceres e participando em reuniões e grupos de
trabalho de carácter departamental e interdepartamental, tendo
em vista preparar a tomada de decisão superior sobre medidas
de política e gestão nas áreas de investimento financeiro.
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5. 薪俸及福利
第一職階一等技術員薪俸點為第14/2009號法律《公務人員
職程制度》附件一表二第五級別內所載的400點，並享有公職
法律制度規定的其他福利。
6. 甄選方式
6. 1. 甄選是透過使用以下甄選方法揀選，而每項甄選方法
之評分比例如下：
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5. Vencimento e regalias
O técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 400 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 as demais regalias definidas no Regime Jurídico
da Função Pública.
6. Métodos de selecção
6.1 A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos
de selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da
seguinte forma:
a) Prova de conhecimentos: 50%;

a）知識考試：50%；
b）專業面試：40%；及
c）履歷分析：10%。
6. 2. 上點a）及b）項的方法具淘汰性質。
知識考試是評估投考人擔任上述職務所須具備的一般知識
或專門知識的水平，並以不超過3小時之筆試形式進行。知識
考試得分低於50分者，將被淘汰且不能進入專業面試之考試。
專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工
作資歷及工作經驗方面的專業條件。專業面試得分低於50分
者，將被淘汰且不能進入履歷分析。
履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現
評核、工作資歷、工作經驗、工作成果及專業補充培訓，審核
其擔任特定職務之能力。
最後成績以0分至100分表示，應考人所得分數低於50分
者，即被淘汰。
7. 考試範圍
7. 1. 綜合知識：
•《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；
• 經十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法
典》；
• 第16/2006號行政法規《退休基金會的組織及運作》；
• 經十二月二十八日第62/98/M號法令修改的十二月二十一
日第87/89/M號法令核准之《澳門公共行政工作人員通則》；

b) Entrevista profissional: 40%; e
c) Análise curricular: 10%.
6.2 Os métodos referidos nas alíneas a) e b) do ponto anterior
têm carácter eliminatório.
A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício das
funções acima referidas, através da prova escrita com duração
máxima de três horas. Não serão admitidos para entrevista profissional e consideram-se excluídos os candidatos que obtenham
classificação inferior a 50 valores na prova de conhecimentos.
A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil de exigências da função. Não serão admitidos à análise curricular e
consideram-se excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores na entrevista profissional.
A análise curricular visa examinar a preparação do candidato
para o desempenho de determinada função, ponderando a habilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, a
qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados
e a formação profissional complementar.
Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores e
consideram-se excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores.
7. Programa
7.1 Conhecimentos gerais:
• Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da
República Popular da China;
• Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;
• Regulamento Administrativo n.º 16/2006 — Organização e
funcionamento do Fundo de Pensões;
• Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de
Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M,
de 28 de Dezembro;

• 第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

• Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores
dos serviços públicos;

• 第8/2006號法律《公務人員公積金制度》；

• Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalhadores
dos Serviços Públicos;
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• 第3/2009號法律修改的第8/2006號法律（帳戶的結算期限
及形式）；
• 第15/2006號行政法規《公務人員公積金制度投放供款規
章》；
• 第8/2009號行政法規修改的第15/2006號行政法規（帳戶
的結算程序）。

• Lei n.º 3/2009 — Alteração à Lei n.º 8/2006 (Prazo e forma
de liquidação das contas);
• Regulamento Administrativo n.º 15/2006 — Regulamento
da aplicação das contribuições do Regime de Previdência dos
Trabalhadores dos Serviços Públicos; e
• Regulamento Administrativo n.º 8/2009 — Alteração ao
Regulamento Administrativo n.º 15/2006 (Procedimento de liquidação das contas).
7.2 Conhecimentos profissionais:

7. 2. 專業知識：
運用金融投資/財務/經濟範疇之專業知識，撰寫分析報告。
准考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不得
查閱任何參考書籍或其他資料。
知識考試的地點、日期及時間將載於准考人確定名單的公
告內。

Aplicação de conhecimentos profissionais na área de investimento financeiro/finanças/economia, a fim de elaborarem os
relatórios da análise.
Aos candidatos é permitida, na prova de conhecimentos (prova escrita), a consulta da legislação acima referida, não podendo, contudo, consultar quaisquer livros de referência ou outras
informações.
O local, a data e hora da realização da prova de conhecimentos constarão do aviso referente à lista definitiva dos candidatos
admitidos.

8. 張貼名單的地點
臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於澳門宋玉生廣場
181至187號光輝商業中心20樓退休基金會，並同時上載於本會
網頁。（http://www. fp. gov. mo）
9. 適用法例

8. Os locais de afixação das listas
As listas provisórias, definitivas e classificativas serão afixadas
no Fundo de Pensões, sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção,
n.os 181-187, Centro Comercial Brilhantismo, 20.º andar, Macau, e
disponibilizadas no website deste Fundo (http://www.fp.gov.mo).
9. Legislação aplicável

本開考由第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
範。
10. 注意事項

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos».
10. Observações

投考人提供之資料只作本會是次招聘用途，所有遞交的
資料將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處
理。

Os dados que o concorrente 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».

11. 典試委員會

11. Júri

典試委員會由下列成員組成：

O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

主席：行政管理委員會副主席

Presidente: Ermelinda Maria da Conceição Xavier, vice-presidente do Conselho de Administração.

沙蓮達

正選委員：公積金供款管理處處長

Vogais efectivos: Yuen Ka Wai, chefe da Divisão de Gestão
das Contribuições para o Regime de Previdência; e

阮家偉

退休及撫卹制度財務資源管理處處長 陳楊智慧
候補委員：首席顧問高級技術員
顧問高級技術員

秦炳強

Chen Ieong Chi Vai, chefe da Divisão dos Recursos Financeiros para a Aposentação e Sobrevivência.
Vogais suplentes: Chong Peng Keong, técnico superior assessor principal; e

何佩芳

Ho Pui Fong, técnico superior assessor.

二零一二年十二月十三日於退休基金會

Fundo de Pensões, aos 13 de Dezembro de 2012.
行政管理委員會主席
（是項刊登費用為 $7,918. 00）

楊儉儀

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.
(Custo desta publicação $ 7 918,00)
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按照行政法務司司長於二零一二年十一月三十日的批示，
以及根據第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
通過考核方式進行對外入職普通開考，以填補退休基金會人員
編制技術員職程的第一職階二等技術員（公共行政範疇）兩
缺。
1. 方式、期限及有效期
本對外入職普通開考以考核方式進行。投考報名表應自本
通告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日
起計二十日內遞交。
本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。
2. 報考條件
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Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária
para a Administração e Justiça, de 30 de Novembro de 2012, e
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 acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de administração pública, da
carreira de técnico, do quadro de pessoal do Fundo de Pensões.
1. Tipo, prazo e validade
Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação de
candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
O concurso comum é válido por um ano, a contar da data da
publicação da lista classificativa.
2. Condições de candidatura

投考人必須符合以下條件，方可投考：

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as
seguintes condições:

a）澳門特別行政區永久性居民；

a) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa
Especial de Macau;

b）至f）項所規定的擔任公共職務之一般要件；及

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º
do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de
Macau, em vigor; e

c）具備公共行政/工商管理範疇高等課程。

c) Estejam habilitados com o curso superior na área de administração pública/gestão de empresas.

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3. Forma de admissão e local de apresentação de candidaturas
e os elementos e documentos que a devem acompanhar

b）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准之《投考報
名表》，於指定期限內正常辦公時間（週一至週四，上午九時
至中午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五，上午九
時至中午一時，下午二時三十分至五時三十分）親臨澳門宋玉
生廣場181至187號光輝商業中心20樓退休基金會報考，報考時
須遞交下列文件：

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento
da ficha de inscrição em concurso, aprovada pelo Despacho do
Chefe do Executivo n.º 250/2011, devendo a mesma ser entregue, pessoalmente, acompanhada da documentação abaixo indicada, dentro do prazo indicado e durante o horário normal de
expediente (segunda a quinta-feira, de manhã, das 9,00 às 13,00
horas, à tarde, das 14,30 às 17,45 horas; sexta-feira, de manhã,
das 9,00 às 13,00 horas, à tarde, das 14,30 às 17,30 horas), no
Fundo de Pensões, sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção,
n.os 181-187, Centro Comercial Brilhantismo, 20.º andar, Macau:

3.1. 與公共部門無聯繫的投考人應遞交：

3.1. Candidatos não vinculados à função pública devem apresentar:

a）身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

a) Cópia do documento de identificação (apresentação do
original para confirmação);

b）所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核對）；及

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações académicas exigidas (apresentação do original para confirmação); e

c）經投考人簽署之履歷。

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato.

3.2. 與公共部門有聯繫的投考人應遞交：

3.2. Candidatos vinculados à função pública devem apresentar:

a）身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

a) Cópia do documento de identificação (apresentação do
original para confirmação);
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b）所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核對）；
c）經投考人簽署之履歷；及
d）由所屬部門發出的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人
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，以及參加開考所需之工作表現評核。
與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有
a）、b）和d）項所指文件，則免除提交，但須於報考時明確
聲明。
4. 職務內容
技術員，公共行政範疇
研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及
發展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會
議，以便協助上級制訂公共行政範疇的政策及管理措施。
5. 薪俸及福利
第一職階二等技術員薪俸點為第14/2009號法律《公務人員
職程制度》附件一表二第五級別內所載的350點，並享有公職
法律制度規定的其他福利。
6. 甄選方式
6.1.甄選是透過使用以下甄選方法揀選，而每項甄選方法之
評分比例如下：
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b) Cópia do documento comprovativo das habilitações académicas exigidas (apresentação do original para confirmação);
c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato; e
d) Registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem,
do qual constem, 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.
Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas
a), b) e d), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado expressamente tal facto na apresentação da candidatura.
4. Conteúdo funcional
Técnico, área de administração pública.
Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-científicos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projectos, emitindo pareceres e participando em reuniões e grupos de
trabalho de carácter departamental e interdepartamental, tendo
em vista preparar a tomada de decisão superior sobre medidas
de política e gestão nas áreas de administração pública.
5. Vencimento e regalias
O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 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 as demais regalias definidas no Regime Jurídico da Função Pública.
6. Método de selecção
6.1 A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos
de selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da
seguinte forma:
a) Prova de conhecimentos: 50%;

a）知識考試：50%;
b）專業面試：40%；及
c）履歷分析：10%。
6.2.上點a）及b）項的方法具淘汰性質。
知識考試是評估投考人擔任上述職務所須具備的一般知識
或專門知識的水平，並以不超過3小時之筆試形式進行。知識
考試得分低於50分者，將被淘汰且不能進入專業面試之考試。
專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工
作資歷及工作經驗方面的專業條件。專業面試得分低於50分
者，將被淘汰且不能進入履歷分析。

b) Entrevista profissional: 40%; e
c) Análise curricular: 10%.
6.2 Os métodos referidos nas alíneas a) e b) do ponto anterior
têm caráter eliminatório.
A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício das
funções acima referidas, através da prova escrita com duração
máxima de 3 horas. Não serão admitidos para entrevista profissional e consideram-se excluídos os candidatos que obtenham
classificação inferior a 50 valores na prova de conhecimentos.
A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil de exigências da função. Não serão admitidos para análise curricular e
consideram-se excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores na entrevista profissional.
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履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現
評核、工作資歷、工作經驗、工作成果及專業補充培訓，審核
其擔任特定職務之能力。
最後成績以0分至100分表示，應考人所得分數低於50分
者，即被淘汰。
7. 考試範圍
• 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；
• 經十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法
典》；
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A análise curricular visa examinar a preparação do candidato
para o desempenho de determinada função, ponderando a habilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, a
qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados
e a formação profissional complementar.
Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores e
consideram-se excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores.
7. Programa
• Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da
República Popular da China;
• Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

• 第16/2006號行政法規《退休基金會的組織及運作》；

• Regulamento Administrativo n.º 16/2006 — Organização e
funcionamento do Fundo de Pensões;

• 經十二月二十八日第62/98/M號法令修改的十二月二十一

• Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de
Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M,
de 28 de Dezembro;

日第87/89/M號法令核准之《澳門公共行政工作人員通則》；
• 第14/2009號法律《公務人員職程制度》；
• 第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》；
• 第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充規

• Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores
dos serviços públicos;
• Lei n.º 15/2009 — Disposições Fundamentais do Estatuto
do Pessoal de Direcção e Chefia;

定》；
• 第2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制
度》；
• 第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培
訓》；
• 第8/2004號法律《公共行政工作人員工作表現評核原
則》；
• 第31/2004號行政法規《公共行政工作人員工作表現評核
一般制度》；
• 第235/2004號行政長官批示《評核諮詢委員會的設立、組
成及運作規則》；

• Regulamento Administrativo n.º 26/2009 — Disposições
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia;
• Lei n.º 2/2011 — Regime do prémio de antiguidade e dos
subsídios de residência e de família;
• Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos;
• Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administração Pública;
• Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime geral
de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administração Pública;
• Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004 — Regras
relativas à constituição, composição e funcionamento da Comissão Paritária;

• 第8/2006號法律《公務人員公積金制度》；

• Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalhadores
dos Serviços Públicos;

• 第3/2009號法律修改的第8/2006號法律（帳戶的結算期限

• Lei n.º 3/2009 — Alteração à Lei n.º 8/2006 (Prazo e forma
de liquidação das contas);

及形式）；
• 第15/2006號行政法規《公務人員公積金制度投放供款規
章》；
• 第8/2009號行政法規修改的第15/2006號行政法規（帳戶
的結算程序）；

• Regulamento Administrativo n.º 15/2006 — Regulamento
da aplicação das contribuições do Regime de Previdência dos
Trabalhadores dos Serviços Públicos;
• Regulamento Administrativo n.º 8/2009 — Alteração ao
Regulamento Administrativo n.º 15/2006 (Procedimento de liquidação das contas);
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• 經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第
122/84/M號法令所訂定的有關工程、取得財貨及勞務之開支制
度；
• 七月六日第63/85/M號法令所訂定的購置物品及取得服務
之程序；

• Regime das despesas com obras e aquisição de bens e
serviços, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 30/89/M, de 15 de Maio;
• Processo de aquisição de bens e serviços, regulado pelo
Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho;
• Conhecimento de administração pública.

• 公共行政知識。
准考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不得
查閱任何參考書籍或其他資料。
知識考試的地點、日期及時間將載於准考人確定名單的公
告內。

Aos candidatos é permitida, na prova de conhecimentos (prova escrita), a consulta da legislação acima referida, não podendo, contudo, consultar quaisquer livros de referência ou outras
informações.
O local, a data e hora da realização da prova de conhecimentos constarão do aviso referente à lista definitiva dos candidatos
admitidos.
8. Os locais de afixação das listas

8. 張貼名單的地點
臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於澳門宋玉生廣場
181至187號光輝商業中心20樓退休基金會，並同時上載於本會
網頁。（http://www.fp.gov.mo）
9. 適用法例

As listas provisórias, definitivas e classificativas serão afixadas
no Fundo de Pensões, sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção,
n.os 181-187, Centro Comercial Brilhantismo, 20.º andar, Macau,
e disponibilizadas no website deste Fundo. (http://www.fp.gov.
mo)
9. Legislação aplicável

本開考由第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
範。
10. 注意事項

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos».
10. Observações

投考人提供之資料只作本會是次招聘用途，所有遞交的
資料將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處
理。

Os dados que o concorrente 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».
11. Júri

11. 典試委員會

O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

典試委員會由下列成員組成：
主席：行政管理委員會主席

Presidente: Ieong Kim I, presidente do Conselho de Administração.

楊儉儀

正選委員：退休及撫卹制度廳廳長
公積金供款人輔助處處長

周桂芳

候補委員：退休及撫卹制度會員輔助處處長
行政及財政處處長

Vogais efectivos: Ian Iat Chun, chefe do Departamento do
Regime de Aposentação e Sobrevivência; e

甄溢全

Chow Kuai Fong, chefe da Divisão de Apoio aos Contribuintes do Regime de Previdência.
陳劍鳴

鍾日暖

Vogais suplentes: Chan Kim Meng, chefe da Divisão de Apoio
aos Subscritores do Regime de Aposentação e Sobrevivência; e
Chong Ut Nun, chefe da Divisão Administrativa e Financeira.

二零一二年十二月十三日於退休基金會
Fundo de Pensões, aos 13 de Dezembro de 2012.
行政管理委員會主席
（是項刊登費用為 $8,560.00）

楊儉儀

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.
(Custo desta publicação $ 8 560,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

財 政 局

Editais

告 示

Contribuição Predial Urbana

市區房屋稅
茲特公告，納稅人如欲獲得二零一二年度有關《市區房屋
稅章程》第十三條和第十六條所規定的房屋保養及維修費用扣
減的優惠，必須填妥一份M/7申報書（按各樓宇或樓宇部份分
開填報），並在明年一月份內交予本局。
倘於二零一二年度屬非出租房屋，可無需遞交上述申報
書。
有關之申報書可於財政局大樓、政府綜合服務大樓及氹仔
接待中心索取，或於財政局網頁（www.dsf.gov.mo）下載。
二零一二年十二月五日於財政局

São, por este meio avisados os contribuintes que pretendam
beneficiar, relativamente ao exercício de 2012, da dedução das
despesas de conservação e manutenção, previstas nos artigos
13.º e 16.º do Regulamento da Contribuição Predial Urbana, em
vigor, de que deverão apresentar, no mês de Janeiro, uma declaração do modelo M/7, em separado para cada prédio ou parte
dele.
Ficam dispensados da apresentação da referida declaração,
quanto aos prédios não arrendados, no exercício de 2012.
O impresso da declaração será fornecido por estes serviços,
no Edifício «Finanças», no Centro de Serviços da RAEM e
Centro de Atendimento da Taipa, ou pode ser descarregado
através do endereço electrónico www.dsf.gov.mo.
Direcção dos Serviços de Finanças, aos 5 de Dezembro de
2012.

局長

江麗莉

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

（是項刊登費用為 $920.00）

(Custo desta publicação $ 920,00)

2012年度職業稅收益申報

Declaração de rendimentos do imposto profissional
respeitante ao exercício de 2012

一. 按照《職業稅章程》第十條第一款的規定，茲通知職業
稅第一組（散工及僱員）及第二組（自由及專門職業）無適當
編製會計的納稅人，應於二零一三年一月及二月份內向澳門財
稅廳遞交一式兩份的M/5格式收益申報書，其內須載明上年度
所收取或交由其處置的工作收益。

二. 倘第一組納稅人之報酬是從單一僱主處獲得時，則可豁
免遞交上述申報書。

三. 第二組納稅人（自由及專門職業）按照上述章程第十一
條第一款所指具有適當編製會計者，應於二零一三年一月一日
至四月十五日的期間內，向澳門財稅廳遞交一式兩份的M/5格
式收益申報書及其附件A，並須附同下列文件：

a）更正過賬或調整過賬前或後的試算表或總賬目累進結算
表及營業決算表；

b）《所得補充稅章程》第十三條第一款d）項所指M/3格
式的有形及無形資產攤折表及M/3A格式的資產變賣及報銷明
細表；

15347

1. Em conformidade com o disposto no artigo 10.º, n.º 1, do
Regulamento do Imposto Profissional, avisam-se todos os contribuintes do 1.º Grupo (assalariados e empregados por conta
de outrem) e do 2.º Grupo (profissões liberais e técnicas) — sem
contabilidade devidamente organizada — do referido imposto,
que deverão entregar, durante os meses de Janeiro e Fevereiro
de 2013, na Repartição de Finanças de Macau, em duplicado,
uma declaração de rendimentos, conforme o modelo M/5, de
todos os rendimentos do trabalho por eles recebidos ou postos
à sua disposição no ano antecedente.
2. Ficam dispensados da apresentação da referida declaração
os contribuintes do 1.º Grupo cujas remunerações provenham
de uma única entidade pagadora.
3. Os contribuintes do 2.º Grupo (profissões liberais e téc
nicas) — com contabilidade devidamente organizada conforme
o n.º 1 do artigo 11.º do mesmo Regulamento — deverão entregar, a partir de 1 de Janeiro até 15 de Abril de 2013, na Repartição de Finanças de Macau, uma declaração de rendimentos,
conforme o modelo M/5 e o Anexo A, em duplicado, juntamente com os seguintes documentos:
a) Balanços de verificação ou balancetes progressivos do
razão geral, antes e depois dos lançamentos de rectificação ou
regularização e de apuramento dos resultados do exercício;
b) Mapa modelo M/3 de depreciações e amortizações dos
activos fixos tangíveis e intangíveis e mapa modelo M/3A da
discriminação dos elementos alienados a título oneroso e dos
abatidos a que se refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º do
Regulamento do Imposto Complementar de Rendimentos;
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c）《所得補充稅章程》第十三條第一款e）項所指M/4格
式的備用金變動表。

四. 所有僱主須於二零一三年一月及二月份內向澳門財稅
廳遞交一式兩份、載明上年度獲支付工作收益的僱員或散工的
M3/M4格式僱員或散工名表。

五. 根據《職業稅章程》的規定，欠交收益申報書或僱員或
散工名表，或其內申報資料不正確，可被科處澳門幣伍佰至伍
仟元的罰款。

六. 有關人士可以到財政局職業稅中心、氹仔接待中心及政
府綜合服務大樓索取上述表格。

二零一二年十二月五日於財政局
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c) Mapa modelo M/4 do movimento das provisões a que se
refere a alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento do Imposto Complementar de Rendimentos.
4. Todas as entidades patronais deverão entregar nos meses
de Janeiro e Fevereiro de 2013, na Repartição de Finanças de
Macau, uma relação nominal, em duplicado, conforme o modelo
M3/M4, dos assalariados ou empregados a quem, no ano anterior, hajam pago ou atribuído qualquer remuneração ou rendimento.
5. Conforme o Regulamento do Imposto Profissional, a falta
da entrega da declaração de rendimentos e das relações nominais dos empregados ou assalariados, ou a inexactidão dos seus
elementos, será punida com a multa de $ 500,00 a $ 5 000,00 (patacas).
6. Os impressos da declaração e das relações nominais são
disponíveis no Núcleo do Imposto Profissional do Edifício «Finanças», no Centro de Atendimento da Taipa e no Centro de
Serviços da RAEM.
Direcção dos Serviços de Finanças, aos 5 de Dezembro de
2012.

局長

江麗莉

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

（是項刊登費用為 $2,280.00）

(Custo desta publicação $ 2 280,00)

勞 工 事 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS
Anúncio

公告
勞工事務局通過以審查文件方式，為以編制外合同制度任
用的人員進行填補技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員三
缺的限制性晉級普通開考公告已於二零一二年十一月二十八日
在《澳門特別行政區公報》第四十八期第二組內公佈，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。

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 Regulamento 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 três lugares de adjun
to-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-téc
nico, do pessoal provido no regime do contrato além do qua
dro 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 48, II Série, de 28 de Novembro de 2012.
A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do
artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

二零一二年十二月十四日於勞工事務局
局長

黃志雄

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 14 de
Dezembro de 2012.
O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

（是項刊登費用為 $1,087.00）

(Custo desta publicação $ 1 087,00)
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博 彩 監 察 協 調 局

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

名 單

Lista

博彩監察協調局為填補編制外合同人員第一職階一等行政
技術助理員四缺，經於二零一二年十月二十四日第四十三期
《澳門特別行政區公報》第二組公佈以文件審閱、有限制的方
式進行普通晉升開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如
下：
合格應考人：

分

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de
quatro lugares de assistente técnico administrativo de 1.ª classe,
1.º escalão, providos em regime de contrato além do quadro
do pessoal da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos,
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 24 de Outubro de 2012:
valores

Candidatos aprovados:

1.º 蔡倩虹 ...................................................................... 78.19

1.º Choi Sin Hong.................................................................78,19

2.º 香基蘭 ...................................................................... 78.00

2.º Heong Kei Lan................................................................78,00

3.º 鄭小雲 ...................................................................... 77.88

3.º Cheng Siu Wan................................................................77,88

4.º 郭家銘 ...................................................................... 77.50

4.º Ivens Osório Kok............................................................77,50

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自
本名單公佈之日起計十個工作天內提起訴願。

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua
publicação.

（經二零一二年十二月十一日經濟財政司司長的批示確認）
(Homologada por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a

二零一二年十二月五日於博彩監察協調局

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 5 de Dezembro de 2012.

典試委員會：
主席：一等高級技術員

Economia e Finanças, de 11 de Dezembro de 2012).

O Júri:

伍安璐

Presidente: Ng On Lou, ténico superior de 1.ª classe da DICJ.
正選委員：二等技術輔導員

趙潤娟

司法警察局一等高級技術員

Vogais efectivos: Chiu Yun Kuen, adjunto-técnico de 2.ª classe
da DICJ; e
李嘉欣

Lei Ka Ian, técnico superior de 1.ª classe da PJ.

（是項刊登費用為 $1,429.00）

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS
DE SEGURANÇA DE MACAU

公 告
Anúncios
為填補澳門保安部隊事務局文職人員編制內技術員職程第
一職階二等技術員（機械範疇）一缺，經於二零一二年十月
三十一日第四十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過
考核方式進行普通對外入職開考的開考通告。現根據第23/2011
號行政法規第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張
貼於澳門保安部隊事務局大堂，以供查閱。該名單亦已上載於
本局網頁http://www.fsm.gov.mo。

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau,
podendo ser consultada no local indicado, e disponibilizada na
página electrónica da DSFSM — http://www.fsm.gov.mo — a
lista provisória do candidato ao concurso comum, de ingresso
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um
lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de mecânica, da
carreira de técnico, do quadro do pessoal civil da Direcção dos
Serviços das Forças de Segurança de Macau, aberto por aviso
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 44, II Série, de 31 de Outubro de 2012.
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二零一二年十二月十一日於澳門保安部隊事務局
典試委員會：
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Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos
11 de Dezembro de 2012.
O Júri:

主席：二等高級技術員

曾慶松

委員：特級技術員

馮嘉俊

一等技術員

關雯菲

Presidente: Chang Heng Chong, técnico superior de 2.ª classe.
Vogais: Fong Ka Chon, técnico especialista; e
Kwan Man Fei, técnica de 1.ª classe.

（是項刊登費用為 $1,087.00）

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

澳門保安部隊事務局為填補編制外合同人員第一職階一等
技術輔導員一缺，經於二零一二年十一月二十一日第四十七期
《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限制方
式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規第十八
條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門保安部隊
事務局大堂，以供查閱。
根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança
de Macau, a lista provisória do candidato ao concurso comum,
de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento de
um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, em regime
de contrato além do quadro da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 47, II Série, de 21 de Novembro de 2012.
A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

確定名單。
二零一二年十二月十二日於澳門保安部隊事務局
典試委員會：

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos
12 de Dezembro de 2012.
O Júri:

主席：澳門保安部隊事務局一等技術輔導員

黃洪光

Presidente: Vong Hung Kuong, adjunto-técnico de 1.ª classe
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

委員：澳門保安部隊事務局一等技術輔導員

鄧潤偉

Vogais: Tang Ion Vai, adjunto-técnico de 1.ª classe da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

社會工作局二等技術員

Wong Pui Man, técnico de 2.ª classe do Instituto de Acção
Social.

黃佩文

（是項刊登費用為 $989.00）

(Custo desta publicação $ 989,00)

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制內第一職階特級
技術員一缺，經於二零一二年十一月二十八日第四十八期《澳
門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限制方式進
行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規第十八條第
三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門保安部隊事務
局大堂，以供查閱。
根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

確定名單。
二零一二年十二月十三日於澳門保安部隊事務局

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos
13 de Dezembro de 2012.
O Júri:

典試委員會：
主席：澳門保安部隊事務局一等高級技術員

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança
de Macau, a lista provisória do candidato ao concurso comum,
de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento
de um lugar de técnico especialista, 1.º escalão, do quadro de
pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança
de Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 48, II Série, de 28
de Novembro de 2012.

何嘉慧

Presidente: Ho Ka Wai, técnico superior de 1.ª classe da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.
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委員：澳門保安部隊事務局特級技術員

林佩芝

教育暨青年局二等高級技術員 Leonardo Luís Castilho

Vogais: Lam Pui Chi, técnico especialista da Direcção dos
Serviços das Forças de Segurança de Macau; e
Leonardo Luís Castilho, técnico superior de 2.ª classe da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

（是項刊登費用為 $1,057.00）

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

通 告

Avisos

按照保安司司長於二零一二年四月二十四日的批示，以及
根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，澳門保
安部隊事務局以考核方式進行普通對外入職開考，以填補澳門
保安部隊事務局文職人員散位合同技術工人職程第一職階技術
工人（皮革範疇）一缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本
通告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日
起計二十天內遞交。

本開考有效期為一年，自最後成績名單公佈日起計。
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Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para a Segurança, de 24 de Abril de 2012, e nos termos definidos
na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011,
se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de operário
qualificado, 1.º escalão, área do couro, da carreira de operário
qualificado, em regime de contrato de assalariamento do pessoal
civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.
1. Tipo, prazo e validade
Trata-se de um concurso comum, de ingresso externo, de
prestação de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao
da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau.
O presente concurso é válido por um ano, a contar da data da
publicação da lista classificativa final.
2. Condições de candidatura

2. 投考條件

凡在報考期限內符合以下條件，可投考：

Podem candidatar-se todos os indivíduos que, até ao termo do
prazo de apresentação de candidaturas, satisfaçam as seguintes
condições:

2.1 澳門特別行政區永久性居民；

2.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa
Especial de Macau;

2.2 符合現行《澳門公共行政工作人員通則》規定的擔任公
職的一般要件；

2.3 具備小學畢業學歷，且具皮革範疇之專業資格*或具不
少於3年的相關工作經驗。

*專業資格應與擔任之職務相稱，並須透過完成修讀總學時
不少於30小時之相關培訓課程取得或由公共部門發出的職業技
能證明文件取得。

3. 報名方式、地點及須遞交的資料及文件
3.1 投考人須填寫投考報名表（由第250/2011號行政長官批
示核准的專用印件），於指定期限內辦公時間，攜同須遞交的
文件，到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局招聘科報考。

2.2 Preencham os requisitos gerais para o desempenho de
funções públicas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, vigente;
2.3 Estejam habilitados com o ensino primário e possuam
habilitação profissional na área do couro* ou respectiva experiência profissional que não seja inferior a três anos.
*A habilitação profissional deve ser adequada ao exercício
das funções e é adquirida em cursos de formação relacionados,
cuja duração não seja inferior a trinta horas pedagógicas, ou
através de certificado de qualificação profissional emitido pelos
serviços públicos.
3. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas e
os elementos e documentos a apresentar
3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento
da Ficha de Inscrição em Concurso (impresso próprio aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011), a qual
deve ser acompanhada dos documentos necessários e entregue,
até ao termo do prazo fixado e durante as horas de expediente,
à Secção de Recrutamento da Direcção dos Serviços das Forças
de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, Macau.
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3.2 須遞交的文件
3.2.1 與公職無聯繫之投考人：
a）身份證明文件副本；
b）本通告要求的學歷證明文件；
c）皮革範疇之專業資格或具不少於3年的相關工作經驗的
證明文件（根據第14/2009號法律第八條第三款之規定，工作經
驗須以取得該經驗所任職的僱主實體發出的文件或以個人名譽
承諾作出的聲明證明）；
d）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業培訓及工作經
驗，以及附同相關證明文件）。
3.2.2 與公職有聯繫之投考人：
上述a）、b）、c）及d）項所指的文件以及由所屬部門發
出的個人資料紀錄。
如上述a）、b）及c）項所指文件以及個人資料紀錄已存於
所屬部門的個人檔案，則免除提交，但須於投考報名表內明確
聲明。
3.2.3 遞交文件時，須出示文件的正本或認證本；
3.2.4 申請准考時，投考人應指明在考試中使用中文或葡
文。
4. 職務內容特徵
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3.2 Documentos a apresentar
3.2.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem
apresentar:
a) Cópia do documento de identificação;
b) Documentos comprovativos das habilitações académicas
exigidas no presente aviso;
c) Documentos comprovativos de habilitação profissional na
área do couro ou respectiva experiência profissional que não
seja inferior a três anos (nos termos do n.º 3 do artigo 8.º da Lei
n.º 14/2009, a experiência profissional demonstra-se por documento emitido pela entidade empregadora onde foi obtida ou
mediante declaração pessoal sob compromisso de honra);
d) Nota curricular, devidamente assinada, donde constem,
detalhadamente, a habilitação académica, formação profissional
e experiência profissional, devendo a mesma ser acompanhada
dos documentos comprovativos do mencionado.
3.2.2 Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar:
Documentos acima referidos nas alíneas a), b), c) e d), bem
como o registo biográfico emitido pelo serviço a que pertencem.
Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos documentos acima referidos nas alíneas a), b) e c), bem como do
registo biográfico, caso se encontrem arquivados nos processos
individuais do serviço a que pertencem, devendo, neste caso,
ser declarado expressamente tal facto na Ficha de Inscrição em
Concurso.
3.2.3 No acto de entrega da documentação devem ser exibidos os documentos originais ou devidamente autenticados.
3.2.4 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar
a língua, chinesa ou portuguesa, em que irá prestar as provas.
4. Caracterização do conteúdo funcional

須具備專業資格或相關工作經驗，以便擔任既定一般指示
中具一定複雜程度的人手或機械操作的生產活動方面或維修及
保養方面的執行性職務。
5. 職務內容

Funções de natureza executiva de carácter manual ou mecânico, de actividades produtivas e de reparação ou manutenção,
com graus de complexidade variáveis, enquadradas em instruções gerais bem definidas, requerendo habilitação profissional
ou respectiva experiência de trabalho.
5. Conteúdo funcional

5.1 需具皮革製品及車輛座位套之製作、安裝、更換、維修
及保養之技術；
5.2 對皮革特徵有相當認識。
6. 薪俸、權利及福利

5.1 Possui técnicas sobre produção, instalação, substituição,
reparação e manutenção dos produtos em couro e estofos das
viaturas.
5.2 Tem conhecimentos correspondentes às caraterísticas do
couro.
6. Vencimento, direitos e regalias

第一職階技術工人（皮革範疇）的薪俸點為第14/2009號法
律附件一表二內所載的150點，享有公職一般制度規定的權利
及福利。
7. 聘用方式
以散位合同方式聘用，首份合同期限為6個月。

O operário qualificado, 1.º escalão, área do couro, vence pelo
índice 150 da tabela indiciária de vencimentos, constante do
mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009, e usufrui dos direitos e
regalias previstos no regime geral da função pública.
7. Forma de provimento
É provido em regime de contrato de assalariamento, sendo de
seis meses a duração do primeiro contrato.
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8. 甄選方法
a）知識考試，淘汰制；
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8. Métodos de selecção
a) Prova de conhecimentos, com carácter eliminatório;
b) Entrevista profissional, com carácter eliminatório;

b）專業面試，淘汰制；
c）履歷分析。
9. 甄選方法的目的
知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的一般知
識或專門知識的水平，並以實踐方式進行；
專業面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人在
工作資歷及工作經驗方面的專業條件；
履歷分析──透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資
歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任某一職
務的能力。
10. 評分制度
在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示；
在淘汰試或最後成績中得分低於50分，均被淘汰；
淘汰與否，成績都將於成績名單公佈，及格投考人將獲通
知參加下一項甄選。
11. 最後成績
將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平均分，即為
最後成績，方法如下：
知識考試=60%

c) Análise curricular.
9. Objectivos dos métodos de selecção
Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de determinada
função, através de prática;
Entrevista profissional — determinar e avaliar elementos de
natureza profissional relacionados com a qualificação e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das exigências
da função;
Análise curricular — examinar a preparação do candidato
para o desempenho de determinada função, ponderando a habilitação 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 valores;
Serão excluídos os candidatos que obtenham classificação
inferior a 50 valores nas provas eliminatórias ou na classificação
final;
Sendo excluídos ou não, os resultados serão publicados na
lista classificativa e os candidatos aprovados serão convocados
para a próxima fase de selecção.
11. Classificação final
A classificação final resulta da média ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados da seguinte
forma:
Prova de conhecimentos: 60%;

專業面試=20%

Entrevista profissional: 20%;

履歷分析=20%

Análise curricular: 20%.

12. 優先條件

12. Condições de preferência

如得分相同，投考人的排序按第23/2011號行政法規第
二十六條所規定的優先條件為之。
13. 公佈名單
13.1 臨時名單、確定名單及中間各考試階段的成績名單張
貼於澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局大堂並上載於澳門保安
部隊網頁http://www.fsm.gov.mo。上述名單的張貼地點及查閱
地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈；
13.2 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公
報》。

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão
ordenados de acordo com as condições de preferência previstas
no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.
13. Publicitação das listas
13.1 As listas provisória, definitiva e classificativa das fases intermédias do concurso serão afixadas no átrio da Direcção dos
Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos
Quartéis, Macau, e disponibilizadas na página electrónica das
Forças de Segurança de Macau, em http://www.fsm.gov.mo. Os
locais de afixação e de acesso às listas supracitadas serão igualmente publicados no Boletim Oficial da RAEM;
13.2 A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial da RAEM após homologação.
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14. 考試範圍

14. Programa das provas

14.1 皮革的一般知識；

14.1 Conhecimentos gerais sobre o couro;

14.2 皮革製品及車輛座位套之製作、安裝、更換、維修及
保養之技術。

14.2 Técnicas sobre produção, instalação, substituição, reparação e manutenção dos produtos em couro e estofos das viaturas.
15. Composição do júri

15. 典試委員會的組成

Presidente: Lei Pek Ieng, subintendente da PSP.
主席：副警務總長
正選委員：警長

李璧瑩

一等行政技術助理員
候補委員：警長

Vogais efectivos: Lo Sec Pui, chefe da PSP; e

羅錫培

Wong Sok I, assistente técnica administrativa de 1.ª classe.
黃淑儀

Vogais suplentes: Leung Ka Tou, chefe da PSP; e

梁家滔

特級行政技術助理員

Julieta Wong Wei Hsien

二零一二年十二月十三日於澳門保安部隊事務局
局長

潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $6,968.00）

按照保安司司長於二零一二年四月二十四日的批示，以及
根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，澳門保
安部隊事務局以考核方式進行普通對外入職開考，以填補澳門
保安部隊事務局文職人員散位合同技術工人職程第一職階技術
工人（水電範疇）三缺。

1. 方式、期限及有效期

Julieta Wong Wei Hsien, assistente técnica administrativa especialista.
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos
13 de Dezembro de 2012.
O Director dos Serviços, Pun Su Peng, superintendente-geral.
(Custo desta publicação $ 6 968,00)

Faz-se público que por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 24 de Abril de 2012, e nos termos
definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo
n.º 23/2011, se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento de três
lugares de operário qualificado, 1.º escalão, área de água e elec
tricidade, da carreira de operário qualificado, em regime de
contrato de assalariamento do pessoal civil da Direcção dos
Serviços das Forças de Segurança de Macau.
1. Tipo, prazo e validade

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本
通告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日
起計二十天內遞交。

本開考有效期為一年，自最後成績名單公佈日起計。

2. 投考條件

凡在報考期限內符合以下條件，均可投考：

Trata-se de um concurso comum, de ingresso externo, de
prestação de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao
da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau.
O presente concurso é válido por um ano, a contar da data da
publicação da lista classificativa final.
2. Condições de candidatura
Podem candidatar-se todos os indivíduos que, até ao termo do
prazo de apresentação de candidaturas, satisfaçam as seguintes
condições:

2.1 澳門特別行政區永久性居民；

2.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa
Especial de Macau;

2.2 符合現行《澳門公共行政工作人員通則》規定的擔任公

2.2 Preencham os requisitos gerais para o desempenho de
funções públicas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, vigente;

職的一般要件；

2.3 具備小學畢業學歷，且具水電範疇之專業資格*或具不
少於3年的相關工作經驗。

2.3 Estejam habilitados com o ensino primário e possuam
habilitação profissional na área de água e electricidade* ou respectiva experiência profissional que não seja inferior a três anos.
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*專業資格應與擔任之職務相稱，並須透過完成修讀總學時
不少於30小時之相關培訓課程取得或由公共部門發出的職業技
能證明文件取得。
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* A habilitação profissional deve ser adequada ao exercício
das funções e é adquirida em cursos de formação relacionados,
cuja duração não seja inferior a trinta horas pedagógicas, ou
através de certificado de qualificação profissional emitido pelos
serviços públicos.

3. 報名方式、地點及須遞交的資料及文件

3. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas e
os elementos e documentos a apresentar

3.1 投考人須填寫投考報名表（由第250/2011號行政長官批

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento
da Ficha de Inscrição em Concurso (impresso próprio aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011), a qual
deve ser acompanhada dos documentos necessários e entregue,
até ao termo do prazo fixado e durante as horas de expediente,
na Secção de Recrutamento da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, Macau.

示核准的專用印件），於指定期限內辦公時間，攜同須遞交的
文件，到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局招聘科報考。

3.2 須遞交的文件
3.2.1 與公職無聯繫之投考人：
a）身份證明文件副本；
b）本通告要求的學歷證明文件；
c）水電範疇之專業資格或具不少於3年的相關工作經驗的
證明文件（根據第14/2009號法律第八條第三款之規定，工作經
驗須以取得該經驗所任職的僱主實體發出的文件或以個人名譽
承諾作出的聲明證明）；

d）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業培訓及工作經

3.2 Documentos a apresentar
3.2.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem
apresentar:
a) Cópia do documento de identificação;
b) Documentos comprovativos das habilitações académicas
exigidas no presente aviso;
c) Documentos comprovativos de habilitação profissional na
área de água e electricidade ou respectiva experiência profissional que não seja inferior a três anos (nos termos do n.º 3 do ar
tigo 8.º da Lei n.º 14/2009, a experiência profissional demons
tra-se por documento emitido pela entidade empregadora onde
foi obtida ou mediante declaração pessoal sob compromisso de
honra);

3.2.2 與公職有聯繫之投考人：

d) Nota curricular, devidamente assinada, donde constem,
detalhadamente, a habilitação académica, formação profissional
e experiência profissional, devendo a mesma ser acompanhada
dos documentos comprovativos do mencionado.

上述a）、b）、c）及d）項所指的文件以及由所屬部門發

3.2.2 Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar:

驗，以及附同相關證明文件）。

出的個人資料紀錄。

如上述a）、b）及c）項所指文件以及個人資料紀錄已存於

Documentos acima referidos nas alíneas a), b), c) e d), bem
como o registo biográfico emitido pelo serviço a que pertencem.

3.2.3 遞交文件時，須出示文件的正本或認證本；

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos documentos acima referidos nas alíneas a), b) e c), bem como do
registo biográfico, caso se encontrem arquivados nos processos
individuais do serviço a que pertencem, devendo, neste caso,
ser declarado expressamente tal facto na Ficha de Inscrição em
Concurso.

3.2.4 申請准考時，投考人應指明在考試中使用中文或葡

3.2.3 No acto de entrega da documentação devem ser exibidos os documentos originais ou devidamente autenticados.

所屬部門的個人檔案，則免除提交，但須於投考報名表內明確
聲明。

文。

4. 職務內容特徵
須具備專業資格或相關工作經驗，以便擔任既定一般指示
中具一定複雜程度的人手或機械操作的生產活動方面或維修及
保養方面的執行性職務。

3.2.4 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar
a língua, chinesa ou portuguesa, em que irá prestar as provas.
4. Caracterização do conteúdo funcional
Funções de natureza executiva de carácter manual ou mecânico, de actividades produtivas e de reparação ou manutenção,
com graus de complexidade variáveis, enquadradas em instruções gerais bem definidas, requerendo habilitação profissional
ou respectiva experiência de trabalho.
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5. 職務內容
5.1 熟識連接、安裝、更換、保養和維修供水或衛生設施的
支管和器具；
5.2 懂安裝、保存和維修電路、電器、電動或動力的機器和
設備，尤其是安裝配電板、斷路器、分流器、開關和插座；
5.3 可專門從事汽車電器或電動系統故障等方面的工作；
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5. Conteúdo funcional
5.1 Tem bons conhecimentos sobre a ligação, montagem, substituição, conservação e reparação de tubos acessórios e aparelhos para distribuição de água ou para instalações sanitárias;
5.2 Sabe a instalação, conservação e reparação de circuitos
eléctricos, aparelhagens eléctricas, máquinas e equipamentos
eléctricos ou de força motriz, nomeadamente a instalação de
quadros de distribuição de electricidade, caixas de fusíveis e derivação, interruptores e tomadas;

5.4 理解各種圖則、圖表和其他技術規格；

5.3 Pode especializar-se em artigos eléctricos de automóveis
ou em avarias de sistemas eléctricos;

5.5 當工作流程需要時，可從事簡單的泥水或木工工作。

5.4 Interpreta desenhos, esquemas e outras especificações técnicas;

6. 薪俸、權利及福利

5.5 Pode executar tarefas simples de pedreiro ou carpinteiro
quando necessárias para a prossecução do seu trabalho.

第一職階技術工人（水電範疇）的薪俸點為第14/2009號法
律附件一表二內所載的150點，享有公職一般制度規定的權利
及福利。
7. 聘用方式

6. Vencimento, direitos e regalias
O operário qualificado, 1.º escalão, área de água e electricidade, vence pelo índice 150 da tabela indiciária de vencimentos,
constante do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009, e usufrui dos
direitos e regalias previstos no regime geral da função pública.
7. Forma de provimento

以散位合同方式聘用，首份合同期限為6個月。
8. 甄選方法
a）知識考試，淘汰制；
b）專業面試，淘汰制；
c）履歷分析。
9. 甄選方法的目的
知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的一般知
識或專門知識的水平，並以實踐方式進行；
專業面試──根據職務要求的特點，確定並評估投考人在
工作資歷及工作經驗方面的專業條件；
履歷分析──透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資
歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任某一職
務的能力。
10. 評分制度
在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示；
在淘汰試或最後成績中得分低於50分，均被淘汰；
淘汰與否，成績都將於成績名單公佈，及格投考人將獲通
知參加下一項甄選。

É provido em regime de contrato de assalariamento, sendo de
seis meses a duração do primeiro contrato.
8. Métodos de selecção
a) Prova de conhecimentos, com carácter eliminatório;
b) Entrevista profissional, com carácter eliminatório;
c) Análise curricular.
9. Objectivos dos métodos de selecção
Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de determinada
função, através de prática;
Entrevista profissional — determinar e avaliar elementos de
natureza profissional relacionados com a qualificação e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das exigências
da função;
Análise curricular — examinar a preparação do candidato
para o desempenho de determinada função, ponderando a habilitação 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 valores;
Serão excluídos os candidatos que obtenham classificação
inferior a 50 valores nas provas eliminatórias ou na classificação
final;
Sendo excluídos ou não, os resultados serão publicados na
lista classificativa e os candidatos aprovados serão convocados
para a próxima fase de selecção.
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11. Classificação final

11. 最後成績
將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平均分，即為
最後成績，方法如下：

A classificação final resulta da média ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte
forma:
Prova de conhecimentos: 60%;

知識考試=60%

Entrevista profissional: 20%;

專業面試=20%

Análise curricular: 20%.
履歷分析=20%

12. Condições de preferência

12. 優先條件
如得分相同，投考人的排序按第23/2011號行政法規第
二十六條所規定的優先條件為之。

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão
ordenados, de acordo com as condições de preferência previstas
no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.
13. Publicitação das listas

13. 公佈名單
13.1 臨時名單、確定名單及中間各考試階段的成績名單張
貼於澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局大堂並上載於澳門保安
部隊網頁http://www.fsm.gov.mo。上述名單的張貼地點及查閱
地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈；
13.2 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公
報》。

13.1 As listas provisória, definitiva e classificativa das fases intermédias do concurso serão afixadas no átrio da Direcção dos
Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos
Quartéis, Macau, e disponibilizadas na página electrónica das
Forças de Segurança de Macau, em http://www.fsm.gov.mo. Os
locais de afixação e de acesso às listas supracitadas serão igualmente publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau;
13.2 A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial da RAEM, após homologação.
14. Programa das provas

14. 考試範圍
14.1 水電知識，包括連接、安裝、更換、保養和維修供水
或衛生設施的支管和器具；
14.2 安裝及維修電路、電器、電動或動力的機器和設備，
尤其是安裝配電板、斷路器、分流器、開關和插座；
14.3 汽車電器或電動系統故障等方面的維修工作；
14.4 各種圖則、圖表和其他技術規格；

14.1 Conhecimentos sobre a água e a electricidade, incluindo
a ligação, montagem, substituição, conservação e reparação de
tubos acessórios e aparelhos para distribuição de água ou para
instalações sanitárias;
14.2 Instalação e reparação de circuitos eléctricos, aparelhagens eléctricas, máquinas e equipamentos eléctricos ou de força
motriz, nomeadamente a instalação de quadros de distribuição
de electricidade, caixas de fusíveis e derivação, interruptores e
tomadas;
14.3 Tarefas de reparação relativas aos artigos eléctricos de
automóveis ou às avarias de sistemas eléctricos;

14.5 簡單的泥水或木工工作。

14.4 Desenhos, esquemas e outras especificações técnicas;
15. 典試委員會的組成
主席：副警務總長
正選委員：警長

14.5 Tarefas simples de pedreiro ou carpinteiro.

黃偉鴻

15. Composição do júri
Presidente: Vong Vai Hong, subintendente da PSP.

羅錫培

技術工人

Vogais efectivos: Lo Sec Pui, chefe da PSP; e

鄭德其

Cheang Tak Kei, operário qualificado.
候補委員：警長

梁家滔

技術工人

Vogais suplentes: Leung Ka Tou, chefe da PSP; e

劉傑輝

Lao Kit Fai, operário qualificado.

二零一二年十二月十三日於澳門保安部隊事務局
局長
（是項刊登費用為 $7,712.00）

潘樹平警務總監

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos
13 de Dezembro de 2012.
O Director dos Serviços, Pun Su Peng, superintendente-geral.
(Custo desta publicação $ 7 712,00)
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司 法 警 察 局

POLÍCIA JUDICIÁRIA

公 告

Anúncio

為填補司法警察局編制內刑事偵查人員組別的第一職階二
等刑事偵查員九十缺，經於二零一二年七月十一日第二十八期
《澳門特別行政區公報》第二組刊登之通告，以考核方式進行
普通對外入職開考，取錄合格者就讀培訓課程和進行實習。現
根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定公佈，投考人
臨時名單已張貼於龍嵩街司法警察局B座大樓一樓以供查閱，
或可瀏覽本局網頁www.pj.gov.mo。同時根據上述行政法規同
一條第四款之規定，有條件限制之准考人應自本公告公佈之日
起計十個工作日內，彌補缺失或證明符合要件，否則將被除
名。
二零一二年十二月十七日於司法警察局

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do
artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se
encontra afixada, para consulta, no 1.º andar do Bloco B da
Polícia Judiciária, Rua Central, bem como no website desta
Polícia www.pj.gov.mo, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para
a admissão dos candidatos considerados aptos, com destino à
frequência do curso de formação e respectivo estágio, com vista
ao preenchimento de noventa lugares de investigador criminal
de 2.ª classe, 1.º escalão, do grupo de pessoal de investigação
criminal do quadro da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 28, II Série, de 11 de Julho de 2012. Os candidatos
admitidos condicionalmente devem suprir as deficiências ou
fazer prova de requisitos, no prazo de dez dias úteis, contados a
partir da data da publicação deste anúncio, nos termos do n.º 4
do mesmo artigo e diploma, sob pena de exclusão.
Polícia Judiciária, aos 17 de Dezembro de 2012.

局長

黃少澤

O Director, Wong Sio Chak.

（是項刊登費用為 $1,018.00）

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

澳 門 監 獄

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

通 告

Aviso

根據保安司司長於二零一二年十月二十九日作出之批示，
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
規定，現通過以考核方式進行普通限制性晉升開考，錄取及格
及得分最高的前11名投考人修讀培訓課程，並在修讀完成後，
成績及格的投考人依次填補澳門監獄人員編制內獄警隊伍職程
第一職階警長十一缺。
1. 開考類別、期限及有效期：
本普通限制性晉升開考以考核方式為之，並僅以澳門監獄
編制內獄警隊伍人員為對象。

報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一
個工作日起計十天內作出。

本開考的有效期於所開考的職位被填補時屆滿。

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo Se
nhor Secretário para a Segurança, de 29 de Outubro de 2012, se
acha aberto o concurso comum, de acesso, condicionado, 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 pelos
Regulamentos Administrativos n.os 12/2006 e 22/2009, com destino à frequência do curso de formação, para a admissão dos primeiros onze candidatos considerados aptos e melhores classificados, para o preenchimento de onze vagas de chefe, 1.º escalão, do
quadro de pessoal da carreira do Corpo de Guardas Prisionais
(CGP) do Estabelecimento Prisional de Macau (EPM):
1. Tipo de concurso, prazo e validade
Trata-se de concurso comum, de acesso, de prestação de provas, condicionado, circunscrito ao pessoal do quadro do Corpo
de Guardas Prisionais do Estabelecimento Prisional de Macau.
O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias,
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do respectivo anúncio no Boletim Oficial.
O presente concurso é válido até ao preenchimento dos lugares para que foi aberto.
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2. 錄取要件：
在報考期限屆滿前，凡符合經第2/2008號法律修改的第
7/2006號法律第十三條第一款及第二款及第13/2006號行政法規
第二十二條第一款規定的晉升條件的澳門監獄人員編制內獄警
隊伍職程之副警長均可投考。
3. 報考辦法及地點：
投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的格式一投
考報名表（可於印務局購買或在該局網頁下載），並於指定期
限及辦公時間，連同下列文件，以親送方式遞交至澳門監獄行
政樓二樓人力資源處：
a）有效的身份證明文件副本；
b）所需學歷及專業資格的證明文件副本；
c）所屬部門發出的個人資料紀錄，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；
d）經投考人簽署之履歷（須以中文或葡文書寫）。
上述a）項及b）項文件可由公證員、存有文件原件的部門
或澳門監獄工作人員依法認證，倘屬由澳門監獄工作人員依法
認證的情況，遞交時必須出示文件正本。
如有關文件已存於個人檔案內，則免除提交a）、b）和c）
項中所指的文件，但須在投考報名表上明確聲明。
4. 薪俸：
根據第2/2008號法律附件表二的規定，第一職階警長之薪
俸點為430點。
5. 職務內容
5.1 獄警隊伍人員負責維持監獄設施內的秩序及安全，監察
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2. Requisitos de admissão
Podem candidatar-se os subchefes do quadro de pessoal da
carreira do Corpo de Guardas Prisionais do Estabelecimento Prisional de Macau que reúnam, até ao termo do prazo de
apresentação de candidaturas, as condições de acesso previstas
nos n.os 1 e 2 do artigo 13.º da Lei n.º 7/2006, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 2/2008 e n.º 1 do artigo 22.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2006.
3. Forma de admissão e local de apresentação de candidaturas:
A candidatura é feita mediante o preenchimento da «Ficha de
inscrição em concurso» (modelo n.º 1) (encontra-se à venda na
Imprensa Oficial ou disponível no website da referida entidade),
aprovado pelo Despacho do Chefe de Executivo n.º 250/2011,
devendo o mesmo ser entregue, pessoalmente, até ao termo
do prazo fixado e durante as horas normais de expediente, na
Divisão de Recursos Humanos, sita no 2.º andar do Edifício Ad
ministrativo do Estabelecimento Prisional de Macau, acompanhando os seguintes documentos:
a) Cópia do documento de identificação válido;
b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações
académicas e profissionais exigidas;
c) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, donde
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, a
carreira e a categoria que detêm, a natureza do vínculo, a antigui
dade na categoria e na função pública e das avaliações de desempenho relevantes para a apresentação a concurso;
d) Nota curricular assinada pelo candidato (escrita em chinês
ou em português).
Os documentos referidos na alínea a) e b) podem ser autenticados, nos termos previstos na Lei, por notário, por serviço onde
o original está arquivado ou por trabalhador do EPM, para o
último, devem exibir os originais no acto de entrega das fotocópias.
Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) desde que os mesmos se
encontrem já arquivados nos respectivos processos individuais,
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na
apresentação da candidatura.
4. Vencimento
De acordo com o Mapa II do anexo da Lei n.º 2/2008, o chefe,
1.º escalão, vence pelo índice 430 da tabela indiciária.
5. Conteúdo funcional

5.2 獄警隊伍人員須參與使被監禁人重新投入社會的計劃。

5.1 Ao pessoal do CGP compete garantir a ordem e a segurança nas instalações prisionais, zelar pela observância 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.

6. 錄取修讀培訓課程的甄選方法：

5.2 Ao pessoal do CGP compete participar nos planos de
reintegração da população prisional na sociedade.

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。

6.1 甄選方法：
6.1.1 知識測試；

6. Método de selecção para a admissão ao curso de formação
6.1 Método de selecção:
6.1.1 Provas de conhecimentos;
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6.1.2 心理測驗；
6.1.3 專業面試；
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6.1.2 Exame psicológico;
6.1.3 Entrevista profissional;
6.1.4 Avaliação curricular.

6.1.4 履歷評估。
6.2 上指每一項的甄選方法均具淘汰性。
6.3 上指每一項甄選方法，採用0至20分制。
6.4 心理測驗的結果以“極優”、“優”、“良”、
“平”、“劣”作評語，並分別相當於20分、16分、12分，8
分及0分，評為“劣”的投考人即被淘汰；其餘甄選方法評分
低於10分的投考人，即被淘汰。
6.5 缺席或放棄任何一項考核的投考人即被除名。
7. 考試範圍：
考試範圍將包括以下內容：

6.2 Cada um dos métodos de selecção acima referidos tem
carácter eliminatório.
6.3 Cada um dos métodos de selecção acima referido é classificado segundo uma escala de 0 a 20 valores.
6.4 Excepto no exame psicológico em que 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, sendo que os candidatos classificados com «não
favorável» são excluídos, nos restantes métodos de selecção, os
candidatos que obtenham classificação inferior a 10 valores são
excluídos.
6.5 São excluídos do concurso os candidatos que faltarem ou
desistirem em qualquer das provas.
7. Programa das provas
O programa das provas abrangerá as seguintes matérias:

7.1 法律知識：
7.1.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；
7.1.2 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——《澳門監獄組織架構》；
7.1.3 經保安司司長於二零零九年九月十六日認可的澳門監
獄內部規章；
7.1.4 第7/2006號法律——《獄警隊伍職程人員通則》；
7.1.5 第13/2006號行政法規——《獄警隊伍人員的開考、
培訓課程及實習制度》；
7.1.6 監獄制度；
7.1.6.1十二月五日第60/94/M號法令——《核准澳門獄警隊
伍之紀律制度》；
7.1.6.2 七月二十五日第40/94/M號法令——《核准剝奪自由
處分之執行制度》；
7.1.6.3 一月三十一日第8/GM/96號批示——《核准路環監
獄規章》；
7.1.7 十一月二十二日第86/99/M號法令——規範在徒刑及
收容保安處分之執行及其效果方面之司法介入制度；
7.1.8 第24/2001號行政長官公告——有關葡萄牙政府與澳

7.1 Conhecimento em legislação:
7.1.1 Lei Básica da RAEM da República Popular da China;
7.1.2 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 — Orgânica do
Estabelecimento Prisional de Macau;
7.1.3 Regulamento Interno do Estabelecimento Prisional de
Macau, homologado pelo Secretário para a Segurança, em 16 de
Setembro de 2009;
7.1.4 Lei n.º 7/2006 — Estatuto do Pessoal da Carreira do
Corpo de Guardas Prisionais;
7.1.5 Regulamento Administrativo n.º 13/2006 — Regime dos
Concursos, Cursos de Formação e Estágio do Pessoal do Corpo
de Guardas Prisionais;
7.1.6 Regime penitenciário;
7.1.6.1 Decreto-Lei n.º 60/94/M, de 5 de Dezembro — Aprova
o Regime Disciplinar do Corpo de Guardas Prisionais de Macau;
7.1.6.2 Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho — Aprova o
Regime de Execução das Medidas Privativas da Liberdade;
7.1.6.3 Despacho n.º 8/GM/96, de 31 de Janeiro — Aprova o
Regulamento de Estabelecimento Prisional de Coloane;
7.1.7 Decreto-Lei n.º 86/99/M, de 22 de Novembro — Regula
o regime de intervenção jurisdicional na execução da pena de
prisão e da medida de segurança de internamento e respectivos
efeitos;
7.1.8 Aviso do Chefe do Executivo n.º 24/2001 — Respeitante
à continuação da aplicação na Região Administrativa Especial
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門政府於一九九九年十二月十七日在里斯本締結的《關於轉移
被判刑者之協定》繼續在澳門特別行政區適用；
7.1.9 第13/2005號行政長官公告——公佈《澳門特別行政
區政府與香港特別行政區政府關於移交被判刑人的安排》；
7.1.10 《公民權利和政治權利國際公約》；
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de Macau do Acordo sobre a Transferência de Pessoas Condenadas, concluído entre o Governo de Portugal e o Governo de
Macau, em Lisboa, em 17 de Dezembro de 1999;
7.1.9 Aviso do Chefe do Executivo n.º 13/2005 — Manda pu
blicar o Acordo entre o Governo da Região Administrativa Es
pecial de Macau e o Governo da Região Administrativa Especial
de Hong Kong sobre a Transferência de Pessoas Condenadas;
7.1.10 Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos;

7.1.11 《禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇
或處罰公約》；
7.1.12 第9/2002號法律——《澳門特別行政區內部保安綱
要法》；
7.1.13 第14/2005號行政長官批示——設立澳門特別行政區
保安部隊及保安部門紀律監察委員會；
7.1.14 經第36/2003號行政法規修改的第22/2003號行政法
規——《敬禮及禮儀規章》；
7.1.15 第32/2004號行政法規——《澳門保安部隊及保安部
門制服規章》；
7.1.16 澳門公職法律制度；
7.1.16.1 經十二月二十八日第62/98/M號法令修改的十二月
二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通
則》；
7.1.16.2 第8/2004號法律——《公共行政工作人員工作表現
評核原則》；
7.1.16.3 第31/2004號行政法規——《公共行政工作人員的
工作表現評核一般制度》；
7.1.17 第8/2005號法律——《個人資料保護法》；
7.1.18 第157/2009號保安司司長批示——將若干權限轉授
予澳門監獄獄長；
7.1.19 第00034-DP/EPM/2010號澳門監獄獄長批示——將
若干權限授予及轉授予澳門監獄副獄長；
7.1.20 第00133-DP/EPM/2009號澳門監獄獄長批示——將
若干權限授予澳門監獄監務事務廳廳長；
7.2 有關職務範圍內的專門知識；
7.3 公文寫作及社會時事。
在知識測試時，投考人除可參閱第7.1項所列的法律外，不
得參閱並無指明的資料或文件。

7.1.11 Convenção contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes;
7.1.12 Lei n.º 9/2002 — Lei de Bases da Segurança Interna da
Região Administrativa Especial de Macau;
7.1.13 Despacho do Chefe do Executivo n.º 14/2005 — Cria a
Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de
Segurança de Macau;
7.1.14 Regulamento Administrativo n.º 22/2003, com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 36/2003
— Regulamento de Continências e Honras;
7.1.15 Regulamento Administrativo n.º 32/2004 — Regulamento de Uniformes das Forças e Serviços de Segurança de
Macau;
7.1.16 Regime Jurídico da Função Pública de Macau;
7.1.16.1 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de
Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de
28 de Dezembro;
7.1.16.2 Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do
desempenho dos trabalhadores da Administração Pública;
7.1.16.3 Regulamento Administrativo n.º 31/2004 (Regime
geral de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administração Pública);
7.1.17 Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais;
7.1.18 Despacho do Secretário para a Segurança n.º 157/2009
— Subdelega competências no director do Estabelecimento Prisional de Macau;
7.1.19 Despacho n.º 00034-DP/EPM/2010, exarado pelo Director do EPM — Delega e subdelega competências na subdirectora do Estabelecimento Prisional de Macau;
7.1.20 Despacho n.º 00133-DP/EPM/2009, exarado pelo Director do EPM — Delega competências no chefe do Departamento de Assuntos Prisionais do Estabelecimento Prisional de
Macau;
7.2 Conhecimentos específicos no âmbito do respectivo conteúdo funcional;
7.3 Redacção de documentos oficiais e assuntos de actuali
dade.
Aos candidatos é permitida a consulta das legislações referidas na alínea 7.1 no decurso das provas de conhecimentos, à
excepção de quaisquer livros de referência ou informações.
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8. 評核制度：
由典試委員會採用0至20分制，按第87/2007號保安司司長
批示的計算公式評分。
9. 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准考人確定名單時
公佈。
10. 培訓課程
10.1 通過有關晉升警長職位開考的投考人，按評分的排名
次序獲錄取修讀培訓課程，直至達到本開考通告定出的數目為
止。
10.2 晉升職級的培訓課程，目的為使投考人獲得更廣泛及
最新的監獄事務知識，使其能夠具有擔任新職級職務所需的專
業資歷。
10.3 晉升警長職級培訓課程大綱，可於辦公時間內前往人
力資源處查閱。
10.4 培訓課程最多為期六個月。
10.5 對修讀培訓課程的投考人的評分，以0至20分制評分。
11. 最後評分：
11.1 甄選程序的最後評分，是按第60/2008號保安司司長批
示核准的既定計算公式為之。
11.2 獲得10分或以上評分的投考人，方獲通過有關晉升開
考；
11.3 投考人所得評分相同時，順序按下列標準排列名次：
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8. Sistema de classificação
Os resultados obtidos são classificados segundo uma escala de
0 a 20 valores pelo júri, aplicando a fórmula de classificação aprovada pelo Despacho do Secretário para a Segurança n.º 87/2007.
9. Data, hora e local de realização de provas
A data, hora e local de realização da primeira prova será
anunciada com a publicação da lista definitiva dos candidatos
admitidos ao concurso.
10. Curso de formação
10.1 Os candidatos aos lugares de chefe aprovados no respectivo concurso são convocados para a frequência do curso de
formação, em face da ordem de classificação, até ao número que
for fixado no presente aviso de abertura do concurso.
10.2 O curso de formação de acesso à categoria superior destina-se a proporcionar ao candidato conhecimentos acrescidos e
actualizados sobre matéria prisional, que o dotem de qualificação específica para o desempenho da nova categoria.
10.3 O programa do curso de formação para o acesso à categoria de chefe, pode ser consultado, durante o horário de expediente, na Divisão de Recursos Humanos.
10.4 O curso de formação tem a duração máxima de 6 meses.
10.5 Os candidatos que frequentam o curso de formação são
classificados segundo uma escala de 0 a 20 valores.
11. Classificação final
11.1 A classificação final do processo de selecção baseia-se na
fórmula aprovada pelo Despacho do Secretário para a Segurança n.º 60/2008.
11.2 Consideram-se apenas aprovados os candidatos com
classificação igual ou superior a 10 valores.
11.3 Em caso de igualdade de classificação, a ordenação dos
candidatos faz-se de acordo com a seguinte ordem de preferência:

11.3.1 較佳的工作表現評核；

a) Melhor avaliação do desempenho;

11.3.2 在職級的年資較長；

b) Maior antiguidade na categoria;

11.3.3 在職程的年資較長；

c) Maior antiguidade na carreira;
d) Maior antiguidade na função pública.

11.3.4 在公職的年資較長。
11.4 最後評核名單由保安司司長認可，並公佈於《澳門特
別行政區公報》。
12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點
上述名單將張貼於澳門路環竹灣馬路聖方濟各街澳門監獄
行政樓地下告示板。
臨時名單、確定名單及成績名單以公告形式刊登在《澳門
特別行政區公報》，最後成績名單也可在上述所指《公報》查
閱。

11.4 A lista de classificação final é homologada pelo Secretário para a Segurança e publicada no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau.
12. Locais de afixação das listas provisória, definitiva e clas
sificativa
As referidas listas serão afixadas no quadro de anúncio do
Centro de Atendimento e Informação do EPM, sito na Avenida
da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau.
As listas provisória, definitiva e classificativa serão publicadas
na forma de anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e a lista classificativa final poderá também ser consultada no referido Boletim Oficial.
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13. Legislações aplicáveis

13. 適用法例
本開考由第2/2008號法律、第7/2006號法律、第13/2006號
行政法規，並配合第14/2009號法律及第23/2011號行政法規所
規範。

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

14. 典試委員會的組成

Presidente: Chao Wai San, chefe da Divisão de Recursos Humanos.

主席：人力資源處處長

仇惠珊

正選委員：保安及看守處處長

李長宏

組織及資訊處處長

曾文威

候補委員：社會援助、教育及培訓處處長
財政及財產處處長

Vogais efectivos: Lei Cheong Wang, chefe da Divisão de Segurança e Vigilância; e
Chang Man Wai, chefe da Divisão de Organização e Informática.
Vogais suplentes: Ho Sio Mei, chefe da Divisão de Apoio Social, Educação e Formação; e

何少薇

鄧敏心

Tang Man Sam, chefe da Divisão Financeira e Patrimonial.
Estabelecimento Prisional de Macau, aos 11 de Dezembro de
2012.

二零一二年十二月十一日於澳門監獄
獄長

李錦昌

O Director, Lee Kam Cheong.

（是項刊登費用為 $10,674.00）

(Custo desta publicação $ 10 674,00)

衛 生 局

SERVIÇOS DE SAÚDE

公 告

Anúncios

為填補衛生局人員編制診療技術員職程第一職階首席顧
問診療技術員（化驗職務範疇）七缺，經於二零一二年八月
二十九日第三十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有
限制及考核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》第十九條第二款
規定，投考人確定名單已張貼於若憲馬路衛生局行政大樓一樓
人事處及上載於本局網頁http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一二年十二月十四日於衛生局

局長

李展潤

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 19.º
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário,
bem como está disponível no sítio electrónico dos Serviços de
Saúde (http://www.ssm.gov.mo), a lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, de acesso condicionado, de prestação
de provas, para o preenchimento de sete lugares de técnico de
diagnóstico e terapêutica assessor principal, 1.º escalão, na área
funcional laboratorial, da carreira de técnico de diagnóstico e
terapêutica do quadro de pessoal dos Serviços de Saúde, aberto
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, de 29 de Agosto de
2012.
Serviços de Saúde, aos 14 de Dezembro de 2012.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $950.00）

為填補衛生局以編制外合同任用的醫生職程醫院職務範疇
（肺科）第一職階主治醫生一缺，經於二零一二年九月十二日
第三十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以考核方式

(Custo desta publicação $ 950,00)

Faz-se público que se encontra afixada, na Divisão de Pessoal,
sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de
Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no
website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, procede-se à re-
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進行普通對外入職開考通告。現重新公佈該知識考試成績名
單。知識考試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓
人事處，並已上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo），
以供查閱。

二零一二年十二月十七日於衛生局
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publicação da lista classificativa da prova de conhecimentos dos
candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de médico
assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (pneumologia),
da carreira médica, provido em regime de contrato além do
quadro, dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 37, II Série, de 12 de Setembro de 2012.
Serviços de Saúde, aos 17 de Dezembro de 2012.

代局長

陳惟蒨
O Director dos Serviços, substituto, Chan Wai Sin.

（是項刊登費用為 $783.00）

(Custo desta publicação $ 783,00)

為填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（精神科）
第一職階主治醫生兩缺，經二零一二年九月五日第三十六期
《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通內部
入職開考通告。現重新公佈該知識考試成績名單。知識考試成
績名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載於
本局網頁http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一二年十二月十七日於衛生局

Faz-se público que se encontra afixada, na Divisão de Pessoal,
sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de
Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no
website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo. procede-se à republicação da lista classificativa da prova de conhecimentos dos
candidatos ao concurso comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares de médico
assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (psiquiatria), da
carreira médica do quadro dos Serviços de Saúde, aberto por
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 36, II Série, de 5 de Setembro de 2012.
Serviços de Saúde, aos 17 de Dezembro de 2012.

代局長

陳惟蒨
O Director dos Serviços, substituto, Chan Wai Sin.

（是項刊登費用為 $685.00）

(Custo desta publicação $ 685,00)

通 告

Aviso

第10/SS/2012號批示
一、按照第330/2012號行政長官批示第一款規定，在不影
響經濟局對附於第17/2009號法律表五及表六所載物質給予進口
許可的本身權限的情況下，本人現將按照第7/2003號法律第九
條第四款規定核准的、載於第452/2011號行政長官批示附件二
的表B中組別B的貨物給予進口許可的權限，轉授予衛生局副局
長鄭成業。

二、就行使上款所轉授的權限而言，第452/2011號行政長
官批示附件二表B中組別B內所指的消毒劑視為包括經包裝供市
場零售的稱為“消毒劑”或“抗菌劑”的乙醇（酒精）。

三、衛生局副局長鄭成業自二零一二年一月一日起至本批
示生效期間，在本轉授權範圍內作出的一切行為，予以追認。

Despacho n.º 10/SS/2012
1. Ao abrigo do n.º 1 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 330/2012, subdelego no subdirector dos Serviços de Saúde, Cheang Seng Ip, a competência para conceder as autorizações para a importação das mercadorias que integram o Grupo
B da Tabela B, constante do Anexo II ao Despacho do Chefe do
Executivo n.º 452/2011, aprovada de acordo com o disposto
no n.º 4 do artigo 9.º da Lei n.º 7/2003, sem prejuízo das competências próprias da Direcção dos Serviços de Economia relativas à concessão de autorizacão de importação de substâncias
constantes das tabelas V e VI anexas à Lei n.º 17/2009.
2. Para efeitos do exercício da competência subdelegada no
número anterior, entende-se que os desinfectantes integrados
no Grupo B da Tabela B do Anexo II ao Despacho do Chefe do
Executivo n.º 452/2011 incluem o álcool acondicionado em embalagens destinadas ao mercado retalhista, com a designação de
«desinfectante» ou «anti-séptico».
3. São ratificados os actos praticados pelo subdirector dos
Serviços de Saúde, Cheang Seng Ip, no âmbito da presente subdelegação de competências, desde 1 de Janeiro de 2012 até à
entrada em vigor deste despacho.
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四、本批示自公佈日起生效。

4. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publicação.

二零一二年十二月三日於衛生局

Serviços de Saúde, aos 3 de Dezembro de 2012.
局長

李展潤

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $1,331.00）

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

旅 遊 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

名 單

Lista

為旅遊局以編制外合同任用的高級技術員職程第一職階首
席高級技術員一缺以審查文件及有限制方式進行普通晉級開
考，開考公告經於二零一二年十月十七日第四十二期《澳門特
別行政區公報》第二組刊登。現公佈應考人最後成績如下：
合格應考人：

分

曾狄強........................................................................... 79.00
按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級
培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公佈之日起
計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
（經二零一二年十二月十日社會文化司司長的批示確認）

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um
lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de
técnico superior, provido em regime de contrato além do quadro da Direcção dos Serviços de Turismo, aberto por anúncio
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 42, II Série, de 17 de Outubro de 2012:
valores

Candidato aprovado:

Chang Tek Keong.................................................................79,00
Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», o candidato
pode interpor recurso da presente lista classificativa para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez
dias úteis, contados da data da sua publicação.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os

二零一二年十二月三日於旅遊局

Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Dezembro de 2012).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 3 de Dezembro de 2012.

典試委員會：

O Júri:
主席：顧問高級技術員

林美珠

正選委員：顧問高級技術員

Presidente: Lam Mei Chu, técnica superior assessora.

藍同好

教育暨青年局首席高級技術員

Vogais efectivos: Lam Tong Hou, técnica superior assessora; e
李天榮

Lei Tin Weng, técnico superior principal da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

（是項刊登費用為 $1,292.00）

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

公 告

Anúncio

按照刊登於二零一二年九月十二日第三十七期第二組《澳
門特別行政區公報》之通告，本局以考核方式進行普通對外
入職開考以填補旅遊局人員編制內技術員職程第一職階二等
技術員（公共行政範疇）三缺。茲根據第23/2011號行政法規
第十九條第二款的規定，確定名單已張貼在澳門宋玉生廣場

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingresso
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de três
lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, na área de administra
ção pública, da carreira de técnico do quadro de pessoal da Di
recção dos Serviços de Turismo, aberto por aviso publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 37, II Série, de 12 de Setembro de 2012, de que a lista definitiva se encontra afixada, para consulta, no quadro de informação
da Direcção dos Serviços de Turismo, sita na Alameda Dr. Carlos
d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hot Line», 12.º andar, Ma-
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335-341號獲多利大廈12樓旅遊局告示板，及上載於本局網頁
（http://industry.macautourism.gov.mo）。

cau, podendo ainda ser consultada na página electrónica destes
Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo), ao abrigo do
n.º 2 do artigo 19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.
Direcção dos Serviços de Turismo, aos 17 de Dezembro de
2012.

二零一二年十二月十七日於旅遊局
代局長

文綺華

A Directora dos Serviços, substituta, Maria Helena de Senna
Fernandes.

（是項刊登費用為 $989.00）

(Custo desta publicação $ 989,00)

土 地 工 務 運 輸 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES

公 告
Anúncio

“山邊街美化及新口岸和松山行人通道計劃——第一區工程”
公開招標競投

Concurso público para
«Embelezamento da Rua da Encosta e Acesso pedonal
entre ZAPE e Guia — Obra da Zona 1»

1. 招標實體：土地工務運輸局。
2. 招標方式：公開招標。
3. 施工地點：羅理基博士大馬路及山邊街圍繞之行人道及
街道。
4. 承攬工程目的：美化街道，開闢道路及改善行人通道設
施。
5. 最長施工期：400 天（四百天）。
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. 承攬類型：以系列價金承攬。

1. Entidade que põe a obra a concurso: Direcção dos Serviços
de Solos, Obras Públicas e Transportes.
2. Modalidade do concurso: concurso público.
3. Local de execução da obra: arruamentos e vias envolventes
na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues e Rua da Encosta.
4. Objecto da empreitada: abrimento e embelezamento dos
arruamentos e melhoramento das instalações do acesso pedonal.
5. Prazo máximo de execução: 400 dias (quatrocentos 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.
7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.

8. 臨時擔保：$800,000.00（澳門幣捌拾萬元整），以現金
存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。
9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，
須從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確
定擔保之追加）。
10. 底價：不設底價。
11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及
在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其
註冊申請的批准。
12. 交標地點、日期及時間：

8. Caução provisória: $ 800 000,00 (oitocentas mil patacas),
a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou
seguro-caução aprovado nos termos legais.
9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das
importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um dos
pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do contrato, para reforço da caução definitiva a prestar).
10. Preço base: não há.
11. 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, neste último caso a admissão é condicionada ao deferimento do pedido de inscrição.
12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

地點：馬交石炮台馬路三十三號地下，土地工務運輸局接
待暨一般文書處理科。

Local: Secção de Atendimento e Expediente Geral da
DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, Macau;
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截止日期及時間：二零一三年一月二十三日（星期三）中
午十二時正。
倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦
公，則交標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同
時間。
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Dia e hora limite: dia 23 de Janeiro de 2013, quarta-feira, até
às 12,00 horas.
Em caso de encerramento desta Direcção de Serviços na hora
limite para a entrega de propostas acima mencionada por motivos de tufão ou de força maior, a data e a hora limites estabelecidas para a entrega de propostas serão adiadas para a mesma
hora do primeiro dia útil seguinte.
13. Local, dia e hora do acto público:

13. 公開開標地點、日期及時間：
地點：馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局五樓會
議室。
日期及時間：二零一三年一月二十四日（星期四）上午九
時三十分。
倘截標日期根據上述第12點被順延、又或上述開標時間因
颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦公，則開標日期及時間
順延至緊接之首個工作日的相同時間。
根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交
之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席
開標。
14. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：
地點：馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十六樓

Local: sala de reunião da DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 5.º andar, Macau;
Dia e hora: dia 24 de Janeiro de 2013, quinta-feira, pelas 9,30
horas.
Em caso de adiamento da data limite para a entrega de propostas mencionada de acordo com o número 12 ou em caso de
encerramento desta Direcção de Serviços na hora estabelecida
para o acto público de abertura das propostas acima mencionada por motivos de tufão ou de força maior, a data e a hora estabelecidas para o acto público de abertura das propostas serão
adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.
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.
14. Local, hora e preço para obtenção da cópia e exame do
processo:
Local: Departamento de Infra-estruturas da DSSOPT, sita na
Estrada de D. Maria II, n.º 33, 16.º andar, Macau;

基礎建設廳。
時間：辦公時間內（由九時至十二時四十五分及十四時
三十分至十七時）。
於本局會計科可取得公開招標案卷副本，每份價格：
$1,300.00（澳門幣壹仟叁佰元整）。

Hora: horário de expediente (das 9,00 às 12,45 horas e das
14,30 às 17,00 horas).
Na Secção de Contabilidade da DSSOPT, poderão ser solicitadas cópias do processo do concurso ao preço de $ 1 300,00 (mil
e trezentas patacas).
15. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores
de ponderação:

15. 評標標準及其所佔之比重：

— Preço razoável: 60%;

——合理造價60%；

— Plano de trabalhos: 10%;

——工作計劃10%；

— Experiência e qualidade em obras: 18%;
——施工經驗及質量18%；

— Integridade e honestidade: 12%.

——廉潔誠信 12%。

16. Junção de esclarecimentos:

16. 附加的說明文件：由二零一三年一月七日至截標日止，
投標者可前往馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十六
樓基礎建設廳，以了解有否附加之說明文件。

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes,
aos 13 de Dezembro de 2012.

二零一二年十二月十三日於土地工務運輸局
局長
（是項刊登費用為 $3,872.00）

Os concorrentes poderão comparecer no Departamento de
Infra-estruturas da DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria II,
n.º 33, 16.º andar, Macau, a partir de 7 de Janeiro de 2013, inclusive, e até à data limite para a entrega das propostas, para tomar
conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

賈利安

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.
(Custo desta publicação $ 3 872,00)
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港 務 局

CAPITANIA DOS PORTOS

公 告

Anúncio

為填補經由港務局以編制外合同任用的技術員職程第一職
階首席技術員一缺，經二零一二年十一月二十一日第四十七期
《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。
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。

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 encontra afixada, 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, a lista provisória do candidato
ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para
o preenchimento de um lugar de técnico principal, 1.º escalão,
da carreira de técnico, provido em regime de contrato além do
quadro do pessoal da Capitania dos Portos, cujo anúncio do
aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 21 de Novembro de 2012.
A lista provisória acima referida é considerada definitiva, nos
termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma legal.

二零一二年十二月十三日於港務局

Capitania dos Portos, aos 13 de Dezembro de 2012.
局長

黃穗文

A Directora, Wong Soi Man.

（是項刊登費用為 $989.00）

(Custo desta publicação $ 989,00)

建 設 發 展 辦 公 室

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO
DE INFRA-ESTRUTURAS

公 告

Anúncio

「路氹連貫公路圓形地行人天橋建造工程」

Concurso público para

公開招標

«Empreitada de construção de passagem superior
pedonal na Rotunda do Istmo»

1. 招標實體：建設發展辦公室。
2. 招標方式：公開招標。
3. 施工地點：路氹連貫公路圓形地。
4. 承攬工程目的：建造行人天橋。
5. 最長施工期：420（四百二十）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. 承攬類型：以系列價金承攬。
8. 臨時擔保：$3,380,000.00（澳門幣叁佰叁拾捌萬元
整），以現金存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

1. Entidade que põe a obra a concurso: Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas.
2. Modalidade do concurso: concurso público.
3. Local de execução da obra: Rotunda do Istmo.
4. Objecto da empreitada: construção de passagem superior
pedonal.
5. Prazo máximo de execução: 420 (quatrocentos 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.
7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.
8. Caução provisória: $ 3 380 000,00 (três milhões, trezentas e
oitenta mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro,
garantia bancária ou seguro-caução aprovados nos termos legais.
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9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，
須從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確
定擔保之追加）。
10. 底價：不設底價。
11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及
在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其
註冊申請的批准。
12. 交標地點、日期及時間：
地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公
室。
截止日期及時間：二零一三年二月二十一日（星期四）下
午五時正。
13. 公開開標地點、日期及時間：
地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室
會議室。
日期及時間：二零一三年二月二十二日（星期五）上午九
時三十分。
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。
14. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：
地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公
室。
時間：辦公時間內。
價格：$3,000.00（澳門幣叁仟元整）。
15. 評標標準及其所佔之比重：
——合理造價60%
——工作計劃10%
——施工經驗及質量18%
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9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das
importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do contrato, para reforço da caução definitiva a prestar).
10. Preço base: não há.
11. Condições de admissão: serão 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, neste último caso a admissão é condicionada ao deferimento do pedido de inscrição.
12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:
Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues,
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;
Dia e hora limite: dia 21 de Fevereiro de 2013, quinta-feira,
até às 17,00 horas.
13. Local, dia e hora do acto público:
Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues,
Edifício Nam Kwong, 10.º andar, sala de reunião;
Dia e hora: dia 22 de Fevereiro de 2013, sexta-feira, pelas 9,30
horas.
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.
14. Local, hora e preço para obtenção da cópia e exame do
processo:
Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues,
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;
Hora: horário de expediente;
Preço: $ 3 000,00 (três mil patacas).
15. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores
de ponderação:
— Preço razoável: 60%;
— Plano de trabalhos: 10%;
— Experiência e qualidade em obras: 18%; e
— Integridade e honestidade: 12%.

——廉潔誠信12%
16. Junção de esclarecimentos:
16. 附加的說明文件：
由二零一三年二月四日至截標日止，競投者可前往羅理基
博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室，以了解有否附加
之說明文件。

Os concorrentes poderão comparecer na sede do GDI, sita na
Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º andar,
a partir de 4 de Fevereiro de 2013, inclusive, e até à data limite para a entrega das propostas, para tomar conhecimento de
eventuais esclarecimentos adicionais.
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Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 14
de Dezembro de 2012.

二零一二年十二月十四日於建設發展辦公室
主任

陳漢傑

O Coordenador do Gabinete, Chan Hon Kit.

（是項刊登費用為 $3,608.00）

(Custo desta publicação $ 3 608,00)

環 境 保 護 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

名 單

Lista

環境保護局通過以審查文件方式，為編制外合同人員進行
第一職階一等技術輔導員兩缺的限制性普通晉級開考公告已於
二零一二年十月十七日在《澳門特別行政區公報》第四十二期
第二組內公佈。 現公佈准考人評核成績如下：
合格准考人：

分

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de duas vagas
de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do pessoal contratado além do quadro da Direcção dos Serviços de Protecção
Ambiental, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 17
de Outubro de 2012:
valores

Candidatos aprovados:

1.º 王燕航 ...................................................................... 79.94

1.º Wong In Hong.................................................................. 79,94

2.º 馬海恩 ...................................................................... 78.25

2.º Ma Hoi Ian....................................................................... 78,25

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級
培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十
個工作日內提起訴願。
（經運輸工務司司長於二零一二年十二月十一日批示確認）

二零一二年十二月三日於環境保護局

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 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 os
Transportes e Obras Públicas, de 11 de Dezembro de 2012).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 3 de Dezembro de 2012.

典試委員會：

O Júri:

主席：環境保護局行政財政處處長

李少容

Presidente: Lei Sio Iong, chefe da Divisão Administrativa e
Financeira da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental.

正選委員：環境保護局特級技術員

黃美玲

Vogais efectivos: Wong Mei Leng, técnica especialista da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental; e

運輸基建辦公室二等技術員

張麗燕

Cheong Lai In, técnica de 2.ª classse do Gabinete para as
Infra-estruturas de Transportes.

（是項刊登費用為 $1,429.00）

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

公 告

Anúncios

環境保護局通過以審查文件方式，為以下編制外合同人員
進行限制性普通晉級開考的公告已於二零一二年十一月十四日
第四十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登。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

Tendo em conta que o anúncio de abertura dos concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores
contratados além do quadro da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, se encontra publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 46, II Série, de 14
de Novembro de 2012, informa-se que a respectiva lista provisória dos candidatos admitidos para o preenchimento dos lugares
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一、高級技術員職程第一職階首席高級技術員一缺；

abaixo mencionados se encontra afixada na DSPA, sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 393 a 437, Edifício «Dynasty Plaza», 10.º andar, Macau, e publicada na página electrónica
da DSPA, nos termos do 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»:

二、高級技術員職程第一職階一等高級技術員兩缺。

I. Uma vaga de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior;

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單

II. Duas vagas de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de técnico superior.

十八條第三款規定，准考人臨時名單已張貼於澳門宋玉生廣場
393至437號“皇朝廣場”十樓環境保護局內，並於本局網頁內
公佈：

被視為確定名單。

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, nos
termos do n.º 5 do artigo 18. º do supracitado diploma legal.

二零一二年十二月十四日於環境保護局
代局長

韋海揚

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 14 de Dezembro de 2012.
O Director dos Serviços, substituto, Vai Hoi Ieong.

（是項刊登費用為 $1,155.00）

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

“澳門城市清潔及垃圾收集清運服務”

«Prestação de serviços de limpeza urbana, recolha
e transporte de resíduos da RAEM»

公開招標競投
1. 判給實體：澳門特別行政區行政長官。

2. 招標實體：環境保護局。

3. 招標名稱：澳門城市清潔及垃圾收集清運服務。

4. 招標方式：公開招標。

Concurso público
1. Entidade adjudicante: Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau.
2. Entidade que realiza o processo do concurso: Direcção dos
Serviços de Protecção Ambiental.
3. Denominação do concurso público: prestação de serviços
de limpeza urbana, recolha e transporte de resíduos da Região
Administrativa Especial de Macau.
4. Modalidade do concurso: concurso público.

5. 提供服務的地點：澳門特別行政區。

6. 標的：為澳門特別行政區提供城市清潔及垃圾收集清運
服務。

7. 提供服務的期限：十年。

8. 投標書的有效期：投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。

9. 臨時擔保：$40,000,000.00﹝澳門幣肆仟萬元整﹞，以現
金存款或法定銀行擔保之方式提供予澳門特別行政區。

10. 確定擔保：為擔保合同之履行，承判公司須提供判給服
務總金額的4%﹝百分之四﹞作為確定擔保。

5. Local de prestação de serviços: Região Administrativa Especial de Macau.
6. Objecto: prestação de serviços de limpeza urbana, recolha
e transporte de resíduos para a Região Administrativa Especial
de Macau.
7. Prazo da prestação de serviços: dez anos.
8. 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.
9. Caução provisória: $ 40 000 000,00 (quarenta milhões de
patacas) a prestar mediante depósito em dinheiro ou garantia
bancária, aprovada nos termos legais em nome da Região Administrativa Especial de Macau.
10. Caução definitiva: para garantir o cumprimento do contrato, a sociedade adjudicatária deverá prestar uma caução de
finitiva equivalente a 4% (quatro por cento) do valor total da
adjudicação de prestação de serviços.
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11. 投標的最低報價金額：$2,000,000,000.00﹝澳門幣貳拾
億元整﹞。
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11. Valor do preço mínimo proposto: $ 2 000 000 000,00 (dois
mil milhões de patacas).
12. Condições para concurso:

12. 參加條件：
12.1 已 在 澳 門 特 別 行 政 區 成 立 及 登 記 且 資 本 額 不 低 於
$50,000,000.00﹝澳門幣伍仟萬元整﹞，以及經營業務為城市
清潔及垃圾收集清運服務的公司，方可參與投標。但不影響第
12.4點的規定；
12.2 公司的總址及主要行政部門必須設在澳門特別行政
區。但不影響第12.4點的規定；
12.3 競投者必須於城市清潔範疇擁有最少10年的相關經驗
及於垃圾收集清運範疇擁有最少10年的相關經驗；尤其包括公
共街道、公共地方及提供予公眾使用的公共設施等地方之清潔
及垃圾收集經驗；
12.4 招標實體亦可接納僅符合第12.3點所規定之要求的競
投者參與投標，但若競投者最終獲判予服務，則必須於合同簽
訂之日前符合第12.1點及12.2點的規定；
12.5 在任何情況下均不接納競投者以合作經營方式參與投
標。
13. 交標地點、日期及時間：

12.1 Só podem ser admitidas ao concurso as sociedades constituídas e registadas na Região Administrativa Especial de Macau e com capital social mínimo de $ 50 000 000,00 (cinquenta
milhões de patacas) e cujo objecto social seja a prestação de
serviços de limpeza urbana, recolha e transporte de resíduos,
sem prejuízo das disposições previstas no ponto 12.4;
12.2 A sede e as principais subunidades administrativas da sociedade devem ser constituídas na Região Administrativa Especial de Macau, sem prejuízo das disposições previstas no ponto
12.4;
12.3 O concorrente deve ter pelo menos 10 (dez) anos de experiência no âmbito de limpeza urbana e pelo menos 10 (dez)
anos de experiência no âmbito de recolha e transporte de resíduos; as supramencionadas experiências devem englobar, designadamente a limpeza e a recolha de resíduos nas vias e espaços
públicos, e instalações públicas destinadas ao uso público, entre
outros espaços;
12.4 A entidade que realiza o processo de concurso pode
aceitar a participação dos concorrentes que preencham apenas
os requisitos do ponto 12.3. Se a um destes concorrentes forem
adjudicados os serviços, este terá que obedecer às disposições
previstas nos pontos 12.1 e 12.2, antes da data da celebração do
contrato;
12.5 Em quaisquer circunstâncias, não será admitida a participação de consórcios no presente concurso.
13. Local, dia e hora limite para apresentação das propostas:

地點：澳門宋玉生廣場393至437號，皇朝廣場十樓，環境
保護局；
截止日期及時間：二零一三年二月十八日（星期一）下午
5時正。

Local: Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Alameda Dr. Carlos d’ Assumpção, n.os 393-437, Edifício Dynasty
Plaza, 10.º andar, Macau;
Dia e hora limite: dia 18 de Fevereiro de 2013, segunda-feira,
às 17,00 horas.

14. 公開開標地點、日期及時間：

14. Local, dia e hora do acto público de abertura das propostas:

地點：澳門宋玉生廣場393至437號，皇朝廣場十樓，環境

Local: Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Alameda Dr. Carlos d’ Assumpção, n.os 393-437, Edifício Dynasty
Plaza, 10.º andar, Macau;

保護局；
日期及時間：二零一三年二月十九日（星期二）上午9時30
分。
根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條所預見的效力，
及對所提交之投標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或
其代表應出席開標。

Dia e hora: dia 19 de Fevereiro de 2013, terça-feira, às 9,30
horas.
Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presentes ao acto público de abertura das propostas para os efeitos
previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, para esclarecer eventuais dúvidas relativas aos documentos
constantes das suas propostas apresentadas no concurso.

15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

15. Local, hora e preço para aquisição da cópia e exame do
processo:

地點：澳門宋玉生廣場393至437號，皇朝廣場十樓，環境

Local: Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 393-437, Edifício Dynasty
Plaza, 10.º andar, Macau;

保護局；
時間：辦公時間內；

Hora: Horário de expediente;
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Preço: $ 3 000,00 (três mil patacas).

價格：$3,000.00﹝澳門幣叁仟元整﹞。

16. Critérios de avaliação das propostas e respectiva ponderação:

16. 評審標準及其所佔之比重：

— A avaliação de propostas é dividida em três partes:

——評審共分三個部份：
第一部份——“服務方案”之評審佔40%；

1.ª parte — «Avaliação de propostas de serviços», que representa: 40%;

第二部份——“服務價格”之評審佔50%；

2.ª parte — «Avaliação de preço de serviços», que representa:
50%;

第三部份——“服務中引入的環保元素”之評審佔10%；

3.ª parte — «Avaliação de elementos amigos do ambiente introduzidos nos serviços», que representa: 10%;

——第一部份——“服務方案”的評審按照下列的標準評
審：

評審標準

— 1.ª parte — a «Avaliação de propostas de serviços» é efectuada conforme o quadro seguinte:
Critérios de avaliação

比重

Experiência do concorrente na prestação de
serviços semelhantes

35%

Programa de garantia dos trabalhadores:
1. Programa de transição dos trabalhadores
b) efectivos (8%)
2. Plano de garantia para optimização de pessoal (16%)

24%

Planos de trabalho de serviços:
1. Programa de garantia de qualidade de serviço (9%)
c) 2. Plano de trabalhos de operações (6%)
3. Plano para a manutenção das instalações,
dos equipamentos (operados à mão, mecânicos e automáticos) e dos veículos (6%)

21%

Plano de investimento:
1. Plano de investimento para a actualização
das instalações, dos equipamentos (operados
à mão, mecânicos e automáticos), dos veículos,
d) das peças sobressalentes e das ferramentas,
entre outros (18%)
2. Plano de investimento de melhoria das instalações indicadas pela entidade adjudicante
(2%)

20%

a)
a） 競投者提供類似服務的經驗

35%

b） 服務人員保障計劃：

24%

1. 現職服務人員的過渡方案 （8%）
2. 人員的優化保障計劃 （16%）

c） 服務工作計劃：

21%

1. 服務質量保證計劃 （9%）
2. 營運的工作計劃 （6%）
3. 設施、設備（人力、機械和自動設備）及車輛
的保養計劃 （6%）

d） 投資計劃：

20%

1. 更新設施、設備（人力、機械和自動設備）、
車輛、備件及工具等的投資計劃 （18%）
2. 改善判給實體指定設施的投資計劃 （2%）

“服務方案”的評分﹝以100%計﹞

100%

——第二部份——“服務價格”之評審：

競投者在“服務方案”的評分獲得50%或以上，方可進入
“服務價格”的評審，倘競投者在“服務方案”的評分少於
50%，其投標書將被淘汰。“服務價格”的評審標準為價適最
優，是以獲開標委員會接納且已進入“服務價格”評審的投標
書之平均價格乘以0.95後的價格作為“合理價格”。競投者建
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Avaliação de propostas de serviços
(valor total de 100%)

100%

— 2.ª parte — «Avaliação de preço de serviços»:
Na «Avaliação de proposta de serviços», a proposta que obtiver o valor igual ou superior a 50%, é admitida para a fase de
«Avaliação de preço de serviços». É excluída a proposta que
obtiver o valor da «Avaliação de proposta de serviços» inferior
a 50%. Para a avaliação de preço de serviços, aplica-se o critério
«O preço mais adequado é o melhor preço» que tem por base
um «preço razoável», calculado pelo preço médio das propostas admitidas pela comissão de abertura das propostas para a
fase de «Avaliação de preço de serviços», multiplicado por 0,95.
Quanto menor for a diferença entre o preço proposto e o preço
razoável (quer seja superior ou inferior), mais alto será o valor
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議的服務價格與該合理價格的差距越小﹝無論多於或少於﹞，
則得分較高。相反，若差距越大，則得分較低或為零分。
——第三部份——“服務中引入的環保元素”之評審：
僅對進入“服務價格”的評審之投標書作“服務中引入的
環保元素”之評審。“服務中引入的環保元素”之評審按照下
列的比重作評審：
評審標準

比重

a） 服務中選用之車輛

70%

b） 服務中選用之設施、設備及消耗物品

30%

“服務中引入的環保元素”的評分﹝以100%計﹞

100%

——競投者之總得分 = “服務方案”之評分×0.4 +“服務
價格”之評分×0.5 +“服務中引入的環保元素”之評分×0.1

17. 投標書及其組成文件須以澳門特別行政區之任一正式語
文或以英語編製。

18. 附加的說明文件：由二零一二年十二月二十六日至截
標日止，競投者可前往澳門宋玉生廣場393至437號皇朝廣場十
樓，環境保護局，以了解有否附加之說明文件。

二零一二年十二月十七日於環境保護局

局長
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obtido. Pelo contrário, quanto maior for a diferença, menor será
o valor obtido ou será atribuída a pontuação de zero pontos na
avaliação.
— 3.ª parte — Avaliação de elementos amigos do ambiente
introduzidos nos serviços: Trata-se da avaliação das propostas
apuradas para a fase da «Avaliação de preço de serviços». A
«Avaliação de elementos amigos do ambiente introduzidos nos
serviços» é efectuada conforme o quadro seguinte:
Critérios de avaliação
a) Veículos a serem utilizados para serviços

70%

b) Instalações, equipamentos e bens consumíveis
a serem utilizados para serviços

30%

Avaliação de elementos amigos do ambiente
introduzidos nos serviços
(valor total de 100%)

100%

— Valor total da proposta = Valor da «Avaliação de proposta
de serviços» × 0,4 + Valor da «Avaliação de preço de serviços»
× 0,5 + Valor da «Avaliação de elementos amigos do ambiente
introduzidos nos serviços» × 0,1
17. As propostas e os documentos integrantes devem ser redigidos numa das línguas oficiais da Região Administrativa Especial de Macau ou em Inglês.
18. Junção de documentos de esclarecimento adicionais: os
concorrentes poderão comparecer na Direcção dos Serviços de
Protecção Ambiental, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção,
n.os 393-437, Edifício Dynasty Plaza, 10.º andar, Macau, a partir
de 26 de Dezembro de 2012 e até à data limite para a apresentação das propostas, para tomarem conhecimento de eventuais
documentos de esclarecimento adicionais.
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 17 de Dezembro de 2012.
O Director dos Serviços, Cheong Sio Kei.

（是項刊登費用為 $7,135.00）
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