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政府機關通告及公告

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

行 政 會

CONSELHO EXECUTIVO

公 告

Anúncio

為填補經由行政會秘書處以編制外合同任用的高級技術員
職程第一職階一等高級技術員一缺，根據第14/2009號法律《公
務人員職程制度》和第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄
選及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級
開考，有關開考通告正張貼於澳門卑第巷1及3號，澳門華人銀行
大廈三樓行政會秘書處行政、財政及資訊處內，並於行政公職局
網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈
後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一三年六月十八日於行政會秘書處

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Administrativa, Financeira e Informática da Secretaria do Conselho
Executivo (SCE), sita em Macau, na Travessa do Padre Narciso
n.os 1 e 3, Edf. «Banco Chinês de Macau», 3.º andar, e publicado no website da Direcção dos Serviços de Administração e
Função Pública, o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores
da SCE, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços
públicos), para o preenchimento de um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, provido em regime de contrato
além do quadro do pessoal da SCE, com dez dias de prazo
para apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Secretaria do Conselho Executivo, aos 18 de Junho de 2013.

秘書長

柯嵐
A Secretária-Geral, O Lam.

（是項刊登費用為 $1,126.00）

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

政 府 總 部 輔 助 部 門

SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

名 單

Lista

政府總部輔助部門為以散位合同任用方式填補輕型車輛司
機職程第一職階輕型車輛司機六缺，經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通告。現公佈最後成績名單如下：

Candidatos aprovados:

合格應考人：
名次

姓名

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de ingresso externo e mediante prestação de provas, para o preenchimento, por provimento em contrato de assalariamento, de
seis lugares de motorista de ligeiros, 1.° escalão, da carreira de
motorista de ligeiros dos Serviços de Apoio da Sede do Governo, cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 44, II Série, de
31 de Outubro de 2012:

總成績

Ordem

Nome

Pontuação
final

1.º 李仲平 .................................................................... 69.88

1.º Lei Chong Peng..................................................... 69,88

2.º 歐陽國生 ................................................................ 69.83

2.º Ao Ieong Kuok Sang............................................ 69,83

3.º 林瑞材 .................................................................... 68.83

3.º Lam Soi Choi......................................................... 68,83

4.º 梁國榮 .................................................................... 67.78

4.º Leong Kuok Weng................................................ 67,78
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姓名

總成績

Ordem

Pontuação
final

Nome

5.º 曾永健 .................................................................... 67.43
6.º 何國良 .................................................................... 66.18
7.º 柯啟業 .................................................................... 64.21
8.º 林志輝 .................................................................... 63.00
9.º 張炎松 .................................................................... 62.17
10.º 范鴻堃 .................................................................... 61.08
11.º Amâncio Goitia Murelaga .................................. 58.33
12.º 梁志泉 .................................................................... 57.71
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5.º Chang Weng Kin................................................... 67,43
6.º Ho Kuok Leong.................................................... 66,18
7.º O Kai Ip................................................................. 64,21
8.º Lam Chi Fai........................................................... 63,00
9.º Cheong Im Chong................................................ 62,17
10.º Fan Hong Kuan..................................................... 61,08
11.º Amâncio Goitia Murelaga................................... 58,33
12.º Leong Chi Chun.................................................... 57,71

備註：

Observações:

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉
級培訓》第二十三條第九款的規定，因缺席任何一項考試而即被
除名的投考人：18人；

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員招聘、甄選及晉級
培訓》第二十八條第一及二款的規定，投考人可對最後成績名單
在《澳門特別行政區公報》公佈之日起計的十個工作日內，向許
可開考的實體提起上訴，但不得以對其餘投考人的優劣判斷作
為上訴依據。

（經行政長官二零一三年六月十三日的批示認可）

a) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 18
(dezoito) candidatos foram automaticamente excluídos por terem faltado a qualquer prova;
b) Nos termos dos n.os 1 e 2 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 lista classificativa final no prazo de dez dias úteis a contar da data da
publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau para a entidade que autorizou a abertura do
concurso, salvo com fundamento em juízo de mérito de outros
candidatos.
(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de
13 de Junho de 2013).

二零一三年六月十日於政府總部輔助部門

Serviços de Apoio da Sede do Governo, aos 10 de Junho de
2013.

典試委員會：

O Júri:

主席：政府總部輔助部門職務主管

José Luís Pedrosa

正選委員：政府總部輔助部門二等技術輔導員

沈志遠

政府總部輔助部門特級行政技術助理員

周東鴻

Presidente: José Luís Pedrosa, chefia funcional dos Serviços
de Apoio da Sede do Governo.
Vogais efectivos: Sam Chi Un, adjunto-técnico de 2.ª classe
dos Serviços de Apoio da Sede do Governo; e
David Chau, assistente técnico administrativo especialista
dos Serviços de Apoio da Sede do Governo.

（是項刊登費用為 $2,649.00）

(Custo desta publicação $ 2 649,00)

審 計 署

COMISSARIADO DA AUDITORIA

公 告

Anúncios

審計署為招聘編制外合同人員中葡傳譯及翻譯範疇翻譯員
職程第一職階二等翻譯員兩缺、技術員職程第一職階二等技術

Informa-se que, nos termos do artigo 19.º, n.os 2 e 3, do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços

澳門特別行政區公報——第二組

8678

員（資訊範疇）三缺及第一職階二等技術員（傳意範疇）一缺，
經於二零一三年四月十七日第十六期《澳門特別行政區公報》第
二組刊登以考核方式進行普通對外入職開考的通告，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
條第二款及第三款的規定，投考人確定名單及知識考試（筆試）
的地點、日期及時間已張貼於宋玉生廣場336-342號“誠豐商業中
心”二十樓審計署告示板，並上載於本署網站：www.ca.gov.mo。

根據第23/2011號行政法規第二十條第一款的規定，被除名
之投考人可自本公告公佈之日起計十個工作日內，就被除名一事
向許可開考的實體提起上訴。

為填補經由本署以編制外合同任用的高級技術員職程第一
職階顧問高級技術員一缺，經二零一三年五月二十九日第二十二
期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以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《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，投
考人臨時名單已張貼於宋玉生廣場336-342號“誠豐商業中心”
二十樓審計署行政財政處告示板，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
確定名單。

為填補經由本署以編制外合同任用的技術輔導員職程第一
職階特級技術輔導員一缺，經二零一三年六月五日第二十三期
《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《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，投考人
臨時名單已張貼於宋玉生廣場336-342號“誠豐商業中心”二十
樓審計署行政財政處告示板，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
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públicos), se encontram afixadas, no Comissariado da Auditoria,
sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 336-342, Centro
Comercial Cheng Feng, 20.º andar, e podendo ser consultadas
também no seu website (www.ca.gov.mo), as listas definitivas
dos candidatos admitidos e os locais, datas e horas das provas
de conhecimentos (provas escritas) dos concursos comuns, de
ingresso externo, de prestação de provas, para recrutamento
de dois intérpretes-tradutores de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor (área de interpretação e tradução
nas línguas chinesa e portuguesa), de três técnicos de 2.ª classe,
1.º escalão (área de informática) e de um técnico de 2.ª classe,
1.º escalão (área de comunicação), da carreira de técnico, todos
em regime de contrato além do quadro, do Comissariado da
Auditoria, abertos por avisos publicados no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de
17 de Abril de 2013.
Nos termos do artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, os candidatos excluídos podem recorrer da
exclusão no prazo de dez dias úteis, contados da data da publicação do presente anúncio, para a entidade que autorizou a
abertura dos concursos.
Informa-se 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 na Divisão Administrativa e Financeira do Comissariado da Auditoria, sita na
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 336-342, Centro Comercial Cheng Feng, 20.º andar, a lista provisória do candidato ao
concurso comum, de acesso, condicionado, documental, para
o preenchimento de um lugar de técnico superior assessor, 1.º
escalão, da carreira de técnico superior, provido em regime de
contrato além do quadro, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 22,
II Série, de 29 de Maio de 2013.
A presente lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.
Informa-se 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, na Divisão Administrativa e Financeira do Comissariado da Auditoria, sita na
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 336-342, Centro Comercial Cheng Feng, 20.º andar, a lista provisória do candidato
ao concurso comum, de acesso, condicionado, documental,
para o preenchimento de um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, provido em
regime de contrato além do quadro, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 23, II Série, de 5 de Junho de 2013.

確定名單。
A presente lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.
二零一三年六月二十日於審計署
Comissariado da Auditoria, aos 20 de Junho de 2013.
審計長辦公室主任

（是項刊登費用為 $2,551.00）

何慧卿

A Chefe do Gabinete do Comissário da Auditoria, Ho Wai
Heng.
(Custo desta publicação $ 2 551,00)

N.º 26 — 26-6-2013
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警 察 總 局

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

公 告

Anúncio

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，為填補本局人員編制內以下空
缺，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考的准考人臨時名
單，正張貼於澳門南灣大馬路730至804號中華廣場十六樓警察
總局資源管理廳，並於本局網頁內公佈。有關開考公告已刊登於
二零一三年六月五日第二十三期《澳門特別行政區公報》第二組
內：
第一職階首席高級技術員一缺；及

Torna-se público que se encontram afixadas, no Departamento de Gestão de Recursos dos Serviços de Polícia Unitários, sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício
China Plaza, 16.º andar, e publicadas no website destes Serviços, as listas provisórias dos concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados, para o preenchimento dos seguintes
lugares do quadro de pessoal destes Serviços, cujos anúncios
dos avisos de abertura foram publicados no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 5
de Junho de 2013, 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»:
Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão; e

第一職階首席技術輔導員一缺。
根據上述行政法規第十八條第五款之規定，該名單即視作確

Um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão.
As referidas listas são consideradas definitivas, ao abrigo do
n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

定名單。
二零一三年六月十九日於警察總局
局長辦公室協調員

Serviços de Polícia Unitários, aos 19 de Junho de 2013.
趙汝民

O Coordenador do Gabinete do Comandante-geral, Chio U
Man.

（是項刊登費用為 $1,194.00）

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

海 關

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

名 單

Lista

澳門海關為填補 文職人員編制外 技術輔導員職 程 第一職
階首席技術輔導員一缺，經於二零一三年三月二十七日第十三期
《澳門特別行政區公報》第二組內刊登以有條件限制及審查文件
方式進行普通晉級開考之公告。現公佈應考人成績名單：
合格應考人：

分

一等技術輔導員——李錦屏 .......................................... 83.3
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，應考人可自本名單公佈之日起計十個
工作日內向核准招考的實體提起訴願。

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
condicionado e documental, para o preenchimento de um
lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de
adjunto-técnico administrativo, contratado além do quadro do
pessoal civil dos Serviços de Alfândega de Macau, aberto por
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, II Série, de 27 de Março de 2013:
Candidato aprovado:

valores

Lei Kam Peng, adjunto-técnico de 1.ª classe....................83,3
Ao abrigo 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, no prazo de dez dias
úteis contados da data da sua publicação, para a entidade que
autorizou a abertura do concurso.
(Homologada por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a

（經保安司司長於二零一三年六月四日的批示確認）

Segurança, de 4 de Junho de 2013).

第 26 期 —— 2013 年 6 月 26 日

澳門特別行政區公報——第二組

8680

二零一三年六月十三日於海關

Serviços de Alfândega, aos 13 de Junho de 2013.

典試委員會：

O Júri:

主席：關務督察

Presidente: Cheong Kuai Fong, inspectora alfandegária.

張桂芳

委員：副關務督察

Vogais: Mak Soi Kun, subinspectora alfandegária; e

麥瑞娟

首席技術輔導員

Choi Sok Hong, adjunto-técnico principal.

蔡淑紅

（是項刊登費用為 $1,468.00）

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

名 單
Lista
按照刊登於二零一二年八月八日第三十二期《澳門特別行政
區公報》第二組的獲錄取就讀為晉升法院助理書記員而設的培
訓課程學員名單，現根據第30/2004號行政法規第三十四條之規
定，公佈最後評核名單：
合格學員：

最後評核

1.º 吳蕙蘭 ................................................................. 16.390
2.º 何衛坤 ................................................................. 16.192
3.º 葉柏基 ................................................................. 16.119
4.º 庄華榮 ................................................................. 15.982
5.º 徐偉漢 ................................................................. 15.817
6.º 譚柳詩 ................................................................. 15.744
7.º 林樂祺 ................................................................. 15.671
8.º 蔣春雨 ................................................................. 15.630

De acordo com a lista dos formandos do curso de formação
para acesso à categoria de escrivão judicial adjunto, publicada
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 8 de Agosto de 2012, publica-se, nos termos do artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 30/2004,
a lista de classificação final:
Formandos aprovados:

Classificação
final

1.º Ng Vai Lan.......................................................... 16,390
2.º Ho Wai Kuan...................................................... 16,192
3.º Ip Pak Kei............................................................ 16,119
4.º Chong Wa Weng................................................. 15,982
5.º Choi Wai Hon..................................................... 15,817
6.º Tam Lau Si.......................................................... 15,744
7.º Lam Lok Kei Roque.......................................... 15,671

9.º 宋加路 ................................................................. 15.416

8.º Cheong Chon U.................................................. 15,630

10.º 何彥驊 ................................................................. 15.367

9.º Carlos Alberto da Silva Assunção................... 15,416

11.º 何佩芳 ................................................................. 15.366

10.º Ho In Wa............................................................. 15,367

12.º 趙家恩 ................................................................. 15.331

11.º Ho Pui Fong........................................................ 15,366

13.º 孫君博 ................................................................. 15.216

12.º Chiu Ka Ian David............................................. 15,331

14.º 張健欣 ................................................................. 15.195

13.º Sun Kuan Pok..................................................... 15,216

15.º 蔡廉安 ................................................................. 15.151
16.º 林梓然 ................................................................. 15.105
17.º 梁家滿 ................................................................. 14.807
18.º 陳宇慧 ................................................................. 14.767
19.º 陳蔚強 ................................................................. 14.615

14.º Cheong Kin Ian.................................................. 15,195
15.º Choy Lim On...................................................... 15,151
16.º Lam Chi In.......................................................... 15,105
17.º Leong Ka Mun.................................................... 14,807
18.º Chan U Wai......................................................... 14,767
19.º Chan Wai Keong................................................ 14,615

20.º 姚伯全 ................................................................. 14.374

20.º Io Pak Chun........................................................ 14,374

21.º 蔣永健 ................................................................. 14.249

21.º Cheong Weng Kin.............................................. 14,249

22.º 梁美玲 ................................................................. 14.214

22.º Leong Mei Leng................................................. 14,214
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根據第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，學員
可自本名單公佈之日起計十個工作日內，就本名單提起上訴。
（上述最後評核名單經二零一三年六月二十一日終審法院院長批示
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Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, os formandos podem interpor recurso da
presente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da
sua publicação.
(Homologada por despacho do Presidente do Tribunal de Última
Instância, de 21 de Junho de 2013).

認可）

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos
21 de Junho de 2013.

二零一三年六月二十一日於終審法院院長辦公室
典試委員會：

O Júri:

主席：初級法院法官 林炳輝

Presidente: Lam Peng Fai, Juíz do Tribunal Judicial de Base.

正選委員：行政法院代書記長

曾豔芬

Vogal efectiva: Chang Im Fan, secretária judicial, substituta,
do Tribunal Administrativo.

候補委員：終審法院代書記長

劉慶輝

Vogal suplente: Luís Lau Heng Fai, secretário judicial, substituto, do Tribunal de Última Instância.

（是項刊登費用為 $2,417.00）

(Custo desta publicação $ 2 417,00)

通 告

Aviso

按照二零一三年六月二十日終審法院院長的批示，並根據第
30/2004號行政法規第二十三條的規定，現公佈此通告，旨在展
開分配任用完成刊登於二零一三年五月二十九日第二十二期《澳
門特別行政區公報》第二組內的為司法文員職程的入職而設的
任職資格課程的合格學員，以填補各級法院辦事處編制內出現
的空缺，具體安排如下：
1. 各級法院辦事處空缺數目：

Faz-se público que, por despacho do Presidente do Tribunal
de Última Instância, de 20 de Junho de 2013, e nos termos
do artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 30/2004, é
publicado o presente aviso, destinado ao accionamento do processo de afectação do pessoal aprovado no curso de habilitação
para ingresso nas carreiras de oficial de justiça publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 22, II Série, de 29 de Maio de 2013, para preencher as vagas
ocorridas no quadro das secretarias dos tribunais, com os seguintes pressupostos:
1. Número de vagas nas secretarias dos tribunais:

80個。

Oitenta.
2. Critério de afectação:

2. 分配任用準則：
分配任用先後次序以第30/2004號行政法規第二十三條的規

Na afectação deve seguir-se a ordem estipulada no artigo 23.º
do Regulamento Administrativo n.º 30/2004.

定為之。
3. Forma, prazo e local para apresentação das candidaturas:
3. 申請方法、期限及地點：
自本通告公佈之翌日起至二零一三年七月三日內辦公時間，
所有合格學員可親自前往位於澳門四月二十五日前地終審及中級
法院大樓，向終審法院院長辦公室工作人員索取任用申請書，並
親自將填妥後的申請書於上述期限內交回相同地點。
二零一三年六月二十四日於終審法院院長辦公室
辦公室代主任
（是項刊登費用為 $1,468.00）

Todos os formandos aprovados podem dirigir-se pessoalmente, nas horas de expediente, ao Gabinete do Presidente
do Tribunal de Última Instância, sito na Praceta 25 de Abril,
Edifício dos Tribunais de Segunda e Última Instâncias, para
solicitar o impresso de candidatura a preenchimento de vaga, a
partir do dia seguinte ao da publicação do presente aviso e até
3 de Julho de 2013, e devolver o referido impresso devidamente
preenchido a este Gabinete no prazo acima indicado.
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos
24 de Junho de 2013.

陳玉蓮

A Chefe do Gabinete, substituta, Chan Iok Lin.
(Custo desta publicação $ 1 468,00)

第 26 期 —— 2013 年 6 月 26 日

澳門特別行政區公報——第二組

8682

檢 察 長 辦 公 室

GABINETE DO PROCURADOR

公 告

Anúncio

檢察長辦公室為填補編制外合同人員技術員職程第一職階
首席技術員一缺，經二零一三年五月二十九日第二十二期《澳門
特別行政區公報》第二組刊登以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，投考人臨時名
單已張貼在新口岸宋玉生廣場皇朝廣場七樓檢察長辦公室人事
財政廳內以供查閱。
根據上述行政法規第十八條第五款之規定，該名單被視為
確定名單。

Tendo em conta que o anúncio de abertura do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores
contratados além do quadro do Gabinete do Procurador, para
o preenchimento de um lugar de técnico principal, 1.º escalão,
da carreira de técnico, se encontra no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 22, II Série, de 29
de Maio de 2013, 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», informa-se que a respectiva lista provisória dos candidatos admitidos se encontra afixada e pode ser consultada,
no Departamento de Gestão Pessoal e Financeira do Gabinete
do Procurador, sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção,
NAPE, Edifício Dynasty Plaza, 7.º andar.
A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

二零一三年六月二十日於檢察長辦公室
辦公室主任

黎建恩

Gabinete do Procurador, aos 20 de Junho de 2013.
O Chefe do Gabinete, Lai Kin Ian.

（是項刊登費用為 $950.00）

(Custo desta publicação $ 950,00)

通 告

Aviso

根據第30/2004號行政法規第二十三條的規定，按照檢察長
二零一三年六月十四日的批示，現謹作出通告，正式展開分配任
用程序，以填補檢察院司法文員職程第一職階檢察院初級書記
員三十缺，具體安排如下：

Nos termos do artigo 23.º do Regulamento Administrativo
n.º 30/2004, e em cumprimento do despacho do Procurador, de
14 de Junho de 2013, avisa-se o início formal do processo de
afectação para o preenchimento de trinta vagas de escrivão do
Ministério Público auxiliar, 1.º escalão, da carreira de oficial
de justiça do Ministério Público:
1. Critérios de afectação

1. 分配任用準則

根據第30/2004號行政法規第二十三條第四款之規定，分配
任用先後次序按二零一三年五月二十九日第二十二期《澳門特別
行政區公報》第二組內的“進入法院司法文員職程及檢察院司法
文員職程的任職資格課程”合格學員的最後評核名單為之。

2. 申請方法、期間及地點

自本通告公佈之翌日起至二零一三年七月三日內的辦公時
間，可親身前往澳門新口岸新填海區宋玉生廣場皇朝廣場二樓
檢察院索取「入職申請書」，而有意進入檢察院司法文員職程的
合格學員請帶同已填妥之「入職申請書」及澳門居民身份證正
本，於上述期限辦公時間內親身交回上述地點。

Nos termos do artigo 23.º, n.º 4, do Regulamento Administrativo n.º 30/2004, a prioridade de afectação efectua-se de
acordo com a ordem estabelecida na lista classificativa final dos
formandos aprovados no curso de habilitação para ingresso
nas carreiras de oficial de justiça judicial e de oficial de justiça
do Ministério Público, publicada no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 22, II Série, de 29 de
Maio de 2013.
2. Forma, prazo e local para apresentação de requerimento
A partir do dia seguinte ao da publicação do presente aviso
até 3 de Julho de 2013, pode deslocar-se pessoalmente ao Ministério Público, sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção,
Edifício Dynasty Plaza, 2.º andar, NAPE, Macau, na hora de
expediente para efeitos de solicitação do «Requerimento para
o Ingresso». Os formandos aprovados que pretendem ingressar
na carreira de oficial de justiça do Ministério Público, devem
devolver, pessoalmente, o «Requerimento para o Ingresso», e
apresentar o original do Bilhete de Identidade de Residente de
Macau, ao local acima mencionado na hora de expediente dentro do prazo acima indicado.
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Gabinete do Procurador, aos 20 de Junho de 2013.

二零一三年六月二十日於檢察長辦公室
辦公室主任

黎建恩

O Chefe do Gabinete, Lai Kin Ian.

（是項刊登費用為 $1,429.00）

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

三十日告示

Édito de 30 dias

茲公佈，本辦公室已故第七職階輕型車輛司機梁學勤之配
偶Sa ngcha n Su k ree申請其遺屬之死亡津貼、喪葬津貼及其他
有權收取之金錢補償，如有人士認為具有權利領取上述津貼及
金錢補償，應自本告示在《澳門特別行政區公報》刊登之日起計
三十天內，向本辦公室提出申請應有之權益。如於上述期限內未
接獲任何異議，則現申請人之要求將被接納。

Faz-se público que tendo Sangchan Sukree requerido os
subsídios por morte, de funeral e outros abonos deixados pelo
mesmo, Leong Hok Kan, que foi motorista de ligeiros, 7.º escalão, deste Gabinete, devem todos os que se julgam com direito
à percepção do respectivo subsídio, requerer a este Gabinete,
no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do
presente édito no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois
que, não havendo impugnação, será resolvida a pretensão da
requerente, findo que seja esse prazo.

二零一三年六月十七日於檢察長辦公室
Gabinete do Procurador, aos 17 de Junho de 2013.
辦公室主任 黎建恩

O Chefe do Gabinete, Lai Kin Ian.

（是項刊登費用為 $783.00）

(Custo desta publicação $ 783,00)

新 聞 局

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

公 告

Anúncios

新聞局為填補人員編制內技術員職程第一職階二等技術員
（資訊範疇）一缺，經於二零一三年五月二日第十八期《澳門特
別行政區公報》第二組公佈以考核方式進行普通對外入職開考
的通告，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，投考人臨時名單張貼於南
灣大馬路762-804號中華廣場15樓新聞局大堂並上載到本局網頁
（www.gcs.gov.mo）以供查閱。

二零一三年六月十四日於新聞局

代局長

黃樂宜

Informa-se 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 átrio do Gabinete de Comunicação Social, sito na Avenida da Praia Grande,
n.os 762 a 804, Edif. China Plaza, 15.º andar, e publicada na
página da internet do GCS (www.gcs.gov.mo), a lista provisória
dos candidatos 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 informática, da carreira
de técnico do quadro de pessoal do Gabinete de Comunicação
Social, cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 18, II Série,
de 2 de Maio de 2013.
Gabinete de Comunicação Social, aos 14 de Junho de 2013.
O Director do Gabinete, substituto, Wong Lok I.

（是項刊登費用為 $920.00）

新聞局為填補人員編制內高級技術員職程第一職階首席顧
問高級技術員一缺，經於二零一三年五月十五日第二十期《澳門

(Custo desta publicação $ 920,00)

Torna-se público que se encontra afixada, no átrio do Gabinete de Comunicação Social, sito na Avenida da Praia Grande,
n.os 762 a 804, Edif. China Plaza, 15.º andar, a lista provisória
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特別行政區公報》第二組公佈以審查文件及有限制方式進行晉
級普通開考的公告，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，准考人臨時名
單張貼於南灣大馬路762-804號中華廣場15樓新聞局大堂。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為
確定名單。
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do candidato ao concurso comum, de acesso, documental,
condicionado, para o preenchimento de um lugar de técnico
superior assessor principal, 1.º escalão, da carreira de técnico
superior do quadro de pessoal do Gabinete de Comunicação
Social, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 20, II Série, de
15 de Maio de 2013, 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».
As referidas listas são consideradas definitivas, nos termos
do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

二零一三年六月十七日於新聞局

局長

陳致平

Gabinete de Comunicação Social, aos 17 de Junho de 2013.
O Director do Gabinete, Victor Chan.
(Custo desta publicação $ 950,00)

（是項刊登費用為 $950.00）

新聞局為填補人員編制內行政技術助理員職程第一職階二
等行政技術助理員（行政文員範疇）六缺，經於二零一三年四月
十日第十五期《澳門特別行政區公報》第二組公佈以考核方式進
行普通對外入職開考的通告，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》第十九條第二款的規定，確定
名單張貼於南灣大馬路762-804號中華廣場15樓新聞局大堂，並
上載到本局網頁（www.gcs.gov.mo）以供查閱。

二零一三年六月二十日於新聞局

局長

陳致平

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, no Gabinete de
Comunicação Social, sito na Avenida da Praia Grande, n.os 762
a 804, Edif. China Plaza, 15.º andar, e publicada na página da
internet do GCS (www.gcs.gov.mo), a lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação
de provas, para o preenchimento de seis lugares de assistente
técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º escalão, área de oficial
administrativo da carreira de assistente técnico administrativo,
do quadro de pessoal do Gabinete de Comunicação Social,
cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, de 10
de Abril de 2013.
Gabinete de Comunicação Social, aos 20 de Junho de 2013.
O Director do Gabinete, Victor Chan.

（是項刊登費用為 $852.00）

(Custo desta publicação $ 852,00)

個 人 資 料 保 護 辦 公 室

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

公 告

Anúncios

為填補個人資 料保護辦公室 編制外合同人員之高級技術
員職程第一職階一等高級技術員（法律範疇）一缺，現根據第
14/2009號法律（《公務人員職程制度》）和第23/2011號行政法規
（《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》）的規定，以審查文件及
有限制方式進行普通晉級開考。

Faz-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos»
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos», se acha aberto o concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de
um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área jurídica, dos trabalhadores contratados além do quadro do Gabinete para a Protecção de Dados
Pessoais.
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上述開考通告已張貼在南灣大馬路804號中華廣場十三樓
A-F座個人資料保護辦公室內，並於本辦公室網頁、行政公職局
網頁內公佈，報考申請表應自本公告於《澳門特別行政區公報》
刊登之日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixado no Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, sito na
Avenida da Praia Grande, n.º 804, Edif. China Plaza, 13.º andar, A-F, e também nos websites deste Gabinete e da Direcção
dos Serviços de Administração e Função Pública.
O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias,
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau.

二零一三年六月二十日於個人資料保護辦公室

辦公室主任

8685

陳海帆

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 20 de Junho de 2013.
A Coordenadora do Gabinete, Chan Hoi Fan.

（是項刊登費用為 $1,194.00）

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

為填補個人資料保護辦公室編制外合同人員之技術輔導員
職程第一職階一等技術輔導員兩缺，現根據第14/20 09號法律
（《公務人員職程制度》）和第23/2011號行政法規（《公務人員
的招聘、甄選及晉級培訓》）的規定，以審查文件及有限制方式
進行普通晉級開考。

上述開考通告已張貼在南灣大馬路804號中華廣場十三樓
A-F座個人資料保護辦公室內，並於本辦公室網頁、行政公職局
網頁內公佈，報考申請表應自本公告於《澳門特別行政區公報》

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixado no Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, sito na
Avenida da Praia Grande, n.º 804, Edif. China Plaza, 13.º andar, A-F, e também nos websites deste Gabinete e da Direcção
dos Serviços de Administração e Função Pública.
O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias,
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau.

刊登之日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一三年六月二十日於個人資料保護辦公室

辦公室主任

Faz-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos»
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos», se acha aberto o concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de
dois lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico dos trabalhadores contratados além
do quadro do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais.

陳海帆

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 20 de Junho de 2013.
A Coordenadora do Gabinete, Chan Hoi Fan.

（是項刊登費用為 $1,018.00）

(Custo desta publicação $1 018,00)

禮賓公關外事辦公室

GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS
E ASSUNTOS EXTERNOS

公 告
Anúncio
禮賓公關外事辦公室為填補以編制外合同方式任用的技術
員職程第一職階一等技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公
務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄
選及晉級培訓》的規定，以審查文件方式進行限制性晉級普通開

Torna-se público que se encontra afixado, na Travessa do
Padre Narciso, n.os 1-3, Edifício «The Macau Chinese Bank», 6.º
andar, Macau, e publicado no sítio da internet da Direcção dos
Serviços de Administração e Função Pública, o aviso referente
à abertura do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do Gabinete de Protocolo, Relações
Públicas e Assuntos Externos, nos termos definidos na Lei
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考，有關開考通告張貼在澳門卑第巷1–3號澳門華人銀行大廈6
樓，並於行政公職局網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特
別行政區公報》公佈後第一個工作日起計十天內作出。

二零一三年六月十三日於禮賓公關外事辦公室

主任

馮少榮

第 26 期 —— 2013 年 6 月 26 日

n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de
um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, provido em regime de contrato além do quadro, com dez
dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau.
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, aos 13 de Junho de 2013.
O Coordenador do Gabinete, Fung Sio Weng.

（是項刊登費用為 $1,194.00）

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

行  政  公  職  局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
E FUNÇÃO PÚBLICA

公 告
Anúncios
為填補本局人員編制文案職程第一職階顧問文案兩缺，經
二零一三年五月八日第十九期《澳門特別行政區公報》第二組
刊登以有限制及審查文件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，投考人臨時名單已張貼在水坑尾街
一百六十二號公共行政大樓二十六樓行政公職局之行政及財政
處以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為
確定名單。

Informa-se 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, na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162,
Edifício Administração Pública, 26.º andar, a lista provisória
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, condicionado,
documental, para o preenchimento de dois lugares de letrado
assessor, 1.º escalão, da carreira de letrado do quadro de pes
soal desta Direcção de Serviços, aberto por anúncio publicado
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 19, II Série, de 8 de Maio de 2013.
A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

二零一三年六月三日於行政公職局

局長

朱偉幹

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 3 de Junho de 2013.
O Director dos Serviços, José Chu.

（是項刊登費用為 $1,057.00）

為填補 本局人員編制翻譯員職 程 第一職 階顧問翻譯員一
缺，經二零一三年五月二日第十八期《澳門特別行政區公報》第
二組刊登以有限制及審查文件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，投考人臨時名單已張貼在水坑

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Informa-se 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, na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, 26.º andar, a lista provisória do
candidato ao concurso comum, de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar de intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor

N.º 26 — 26-6-2013
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確定名單。

8687

do quadro de pessoal desta Direcção de Serviços, aberto por
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 18, II Série, de 2 de Maio de 2013.
A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 3 de Junho de 2013.

二零一三年六月三日於行政公職局
局長

朱偉幹

O Director dos Serviços, José Chu.
(Custo desta publicação $ 920,00)

（是項刊登費用為 $920.00）

為填補 本局人員編制翻譯員職 程 第一職 階首席翻譯員一
缺，經二零一三年五月二日第十八期《澳門特別行政區公報》第
二組刊登以有限制及審查文件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，投考人臨時名單已張貼在水坑
尾街一百六十二號公共行政大樓二十六樓行政公職局之行政及
財政處以供查閱。
根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為
確定名單。

Informa-se 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, na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.° 162, Edifício Administração Pública, 26.° andar, a lista provisória do
candidato ao concurso comum, de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar de intérprete-tradutor principal, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor
do quadro de pessoal desta Direcção de Serviços, aberto por
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 18, II Série, de 2 de Maio de 2013.
A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

二零一三年六月三日於行政公職局
局長

朱偉幹

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 3 de Junho de 2013.
O Director dos Serviços, José Chu.
(Custo desta publicação $ 852,00)

（是項刊登費用為 $852.00）

為填補經由本局以 編制外合同任用的 技術輔導員職 程 第
一職階一等技術輔導員一缺，經二零一三年五月十五日第二十
期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方
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，
投考人臨時名單已張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓
二十六樓行政公職局之行政及財政處以供查閱。
根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為
確定名單。

Informa-se 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, na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162,
Edifício Administração Pública, 26.º andar, a lista provisória
do candidato ao concurso comum, de acesso condicionado,
documental, para o preenchimento de um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, provido em regime de contrato além do quadro do pessoal
desta Direcção de Serviços, aberto por anúncio publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 20, II Série, de 15 de Maio de 2013.
A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

二零一三年六月五日於行政公職局
局長

朱偉幹

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 5 de Junho de 2013.
O Director dos Serviços, José Chu.

（是項刊登費用為 $881.00）

(Custo desta publicação $ 881,00)
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CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS
2013 年 05 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Maio de 2013
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二零一三年六月十七日於商業及動產登記局——登記官

譚佩雯

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 17 de Junho de 2013.
A Conservadora, Tam Pui Man.
（是項刊登費用為 $258,940.00）
(Custo desta publicação $ 258 940,00)
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INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS
E MUNICIPAIS

民 政 總 署
名 單

Listas
本署透過二零一三年三月二十日第十二期第二組《澳門特別
行政區公報》刊登招考公告，以審查文件方式進行限制性普通晉
級開考，為填補民政總署以編制外合同任用的行政技術助理員
職程第一職階首席行政技術助理員貳缺，現公佈准考人評核成
績如下：
合格准考人：

分

1.º 溫,汝棋 ....................................................................... 81.38
2.º 魯,偉安 ....................................................................... 75.81
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，上述准考人可於本名單公佈日起計十
個工作天內提出上訴。

（經二零一三年六月十四日管理委員會會議確認）

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum,
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de
dois lugares de assistente técnico administrativo principal, 1.º
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, providos em regime de contrato além do quadro do Instituto para os
Assuntos Cívicos e Municipais, aberto por anúncio publicado
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 20 de Março de 2013:
Candidatos aprovados:

valores

1.º Van, U Kei.......................................................................81,38
2.º Lou, Wai On....................................................................75,81
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 na sessão do Conselho de Administração, de 14 de
Junho de 2013).

二零一三年五月二十日於民政總署

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 20 de
Maio de 2013.

典試委員會：

O Júri:
主席：人力資源處處長

張達明

Presidente: Cheong Tat Meng, chefe da Divisão de Gestão de
Recursos Humanos.

正選委員：行政執照處特級技術輔導員

財政局特級技術員

陳梅芳

Vogais efectivas: Chan Mui Fong, adjunto-técnico especialista da Divisão de Licenciamento Administrativo; e

李結雯

Lee Kit Man, técnica especialista da Direcção dos Serviços
de Finanças.
(Custo desta publicação $ 1 468,00)

（是項刊登費用為 $1,468.00）

本署透過二零一三年三月二十日第十二期第二組《澳門特別
行政區公報》刊登招考公告，以審查文件方式進行限制性普通晉
級開考，為填補民政總署以編制外合同任用的行政技術助理員
職程第一職階特級行政技術助理員壹缺，現公佈准考人評核成
績如下：
合格准考人：

分

Do Rosário, Cristina Maria ......................................... 84.25
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，上述准考人可於本名單公佈日起計十
個工作天內提出上訴。

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum,
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de
um lugar de assistente técnico administrativo especialista, 1.º
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, provido em regime de contrato além do quadro do Instituto para os
Assuntos Cívicos e Municipais, aberto por anúncio publicado
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 20 de Março de 2013:
Candidato aprovado:

valores

Do Rosário, Cristina Maria............................................... 84,25
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, no prazo de dez dias
úteis, contados da data da sua publicação.
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(Homologada na sessão do Conselho de Administração, de 14 de
Junho de 2013).

（經二零一三年六月十四日管理委員會會議確認）

二零一三年五月二十日於民政總署

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 20 de
Maio de 2013.

典試委員會：

O Júri:

主席：人力資源處處長

Presidente: Cheong Tat Meng, chefe da Divisão de Gestão de
Recursos Humanos.

張達明

正選委員：資訊處一等技術輔導員

Vogais efectivas: Tam Peng Sin, adjunto-técnico de 1.ª classe
da Divisão de Informática; e

譚萍仙

統計暨普查局特級統計技術員

Choy I Mui, técnica de estatística especialista da Direcção
dos Serviços de Estatística e Censos.

蔡綺梅

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

（是項刊登費用為 $1,331.00）

本署透過二零一三年三月二十日第十二期第二組《澳門特別
行政區公報》刊登招考公告，以審查文件方式進行限制性普通晉
級開考，為填補民政總署以編制外合同任用的高級技術員職程
第一職階顧問高級技術員貳缺，現公佈准考人評核成績如下：
合格准考人：

分

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum,
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento
de dois lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, providos em regime de contrato além
do quadro do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais,
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 20 de
Março de 2013:

1.º 仇,麗芬 ....................................................................... 85.00

Candidatos aprovados:

2.º 趙,詠雪 ....................................................................... 77.81

1.º Chau, Lai Fan................................................................ 85,00

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，上述准考人可於本名單公佈日起計十
個工作天內提出上訴。

（經二零一三年六月十四日管理委員會會議確認）

二零一三年五月二十二日於民政總署

valores

2.º Chiu, Weng Sut ............................................................. 77,81
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 na sessão do Conselho de Administração, de 14 de
Junho de 2013).

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 22 de
Maio de 2013.

典試委員會：

O Júri:

主席：人力資源處處長

Presidente: Cheong Tat Meng, chefe da Divisão de Gestão de
Recursos Humanos.

張達明

正選委員：文化康體部科長 A r le t e Ma r ia Go m e s d a C os ta
退休基金會顧問高級技術員

蘇熾明

（是項刊登費用為 $1,361.00）

本署透過二零一三年三月二十日第十二期第二組《澳門特別
行政區公報》刊登招考公告，以審查文件方式進行限制性普通晉

Vogais efectivos: Arlete Maria Gomes da Costa, chefe da
Secção dos Serviços Culturais e Recreativos; e
Sou Chi Meng, técnico superior assessor do Fundo de Pensões.
(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum,
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento
de um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, da car-
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級開考，為填補民政總署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壹缺，現公佈准考人評核成績如下：
合格准考人：

分

reira de técnico superior, provido em regime de contrato além
do quadro do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais,
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 20 de
Março de 2013:

黎,嫦媚 ............................................................................ 78.44

Candidato aprovado:

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

Lai, Sheung Mei................................................................... 78,44

培訓》第二十八條的規定，上述准考人可於本名單公佈日起計十
個工作天內提出上訴。

valores

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, no prazo de dez dias
úteis, contados da data da sua publicação.

（經二零一三年六月十四日管理委員會會議確認）
(Homologada na sessão do Conselho de Administração, de 14 de
Junho de 2013).

二零一三年五月二十七日於民政總署

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 27 de
Maio de 2013.

典試委員會：
O júri:
主席：人力資源處處長

Presidente: Cheong Tat Meng, chefe da Divisão de Gestão de
Recursos Humanos.

張達明

正選委員：公共關係及新聞處顧問高級技術員

勞工事務局顧問高級技術員

林宇彤

Vogais efectivas: Lam U Tong, técnica superior assessora da
Divisão de Relações Públicas e Imprensa; e
Ip Mo Lan, técnica superior assessora da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais.

葉慕蘭

（是項刊登費用為 $1,429.00）

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

統  計  暨  普  查  局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

公 告

Anúncios

統計暨普查局為填補人員編制中葡傳譯及翻譯範疇特別制
度職程之第一職階二等翻譯員一缺，經於二零一三年五月二日第
十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通
對外入職開考通告。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
時名單已張貼在宋玉生廣場411-417號“皇朝廣場”十七樓統計
暨普查局內，並於統計暨普查局網頁內公佈。

二零一三年六月十四日於統計暨普查局

代局長

楊名就

Informa-se 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, na Direcção dos
Serviços de Estatística e Censos (DSEC), sita na Alameda Dr.
Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza»,
17.º andar, e publicado na internet da DSEC, a lista provisória
dos candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de
prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de
intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de regime especial na área de interpretação e tradução do quadro
de pessoal da DSEC, aberto por aviso publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 18, II
Série, de 2 de Maio de 2013.
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 14 de Junho de 2013.
O Director dos Serviços, substituto, Ieong Meng Chao.

（是項刊登費用為 $1,018.00）

(Custo desta publicação $ 1 018,00)
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統計暨普查局為填補以下空缺，現根據第14/20 09號法律
《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法規《公務人員的招
聘、甄選及晉級培訓》規定，以文件審閱及有限制方式，為統計
暨普查局之公務人員進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼
在宋玉生廣場411-417號“皇朝廣場”十七樓統計暨普查局內，並
於統計暨普查局網頁及行政公職局網頁內公佈，而遞交報考申
請表之期限為十日，自本公告公佈在《澳門特別行政區公報》後
的第一個工作日起計算：
1. 確定委任人員空缺：
特別職程之第一職階首席特級資訊助理技術員一缺；
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Informa-se que se encontram afixados, na Direcção dos
Serviços de Estatística e Censos (DSEC), sita na Alameda Dr.
Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza»,
17.º andar, e publicados na internet da DSEC e da Direcção dos
Serviços de Administração e Função Pública, os avisos referentes à abertura dos concursos comuns, de acesso, documentais,
condicionados aos trabalhadores da DSEC, 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», com dez
dias de prazo para apresentação de candidaturas, a contar do
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau, tendo em vista o preenchimento dos seguintes lugares:
1. Lugares dos trabalhadores de nomeação definitiva:

高級技術員組別之第一職階首席顧問高級技術員十二缺。

Um lugar de técnico auxiliar de informática especialista
principal, 1.º escalão, da carreira especial;

2. 編制外合同人員空缺：

Doze lugares de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico superior.

技術員組別之第一職階首席技術員（資訊範疇）一缺。

2. Lugares dos trabalhadores contratados além do quadro:
Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, área de informática, do grupo de pessoal técnico.

二零一三年六月十八日於統計暨普查局
代局長

楊名就

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 18 de Junho de 2013.
O Director dos Serviços, substituto, Ieong Meng Chao.

（是項刊登費用為 $1,155.00）

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

金融情報辦公室

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

公 告

Anúncio

金融情報辦公室根據第14/20 09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》之規定，現以審查文件方式，為金融情報辦公室以編制外合
同人員進行下列限制性普通晉級開考：

Torna-se público que se acha aberto o seguinte concurso
comum, de acesso, documental, condicionado, para o pessoal
contratado além do quadro do Gabinete de Informação Financeira, 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):
Dois lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da
carreira de técnico superior.

高級技術員職程第一職階首席高級技術員兩缺。

上述開考通告已張貼於澳門蘇亞利斯博士大馬路307-323號
中國銀行大廈22樓金融情報辦公室內，並於本辦公室及行政公
職局網頁內公佈，而遞交報考申請表之限期為十日，自本公告公
佈在《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計。

O aviso do concurso acima referido encontra-se afixado no
Gabinete de Informação Financeira, sito na Avenida Doutor
Mário Soares, n.os 307-323, Edifício Banco da China, 22.º andar, Macau, bem como nos sítios da internet deste Gabinete de
Informação Financeira e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública.
O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias,
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau.
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Gabinete de Informação Financeira, aos 18 de Junho de
2013.

二零一三年六月十八日於金融情報辦公室
辦公室主任

伍文湘

A Coordenadora do Gabinete, Ng Man Seong.

（是項刊登費用為 $1,292.00）

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS
DE SEGURANÇA DE MACAU

名 單

Lista

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
技術輔導員十四缺，經於二零一三年五月八日第十九期《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。現公佈准考人評核成績如下：
合格准考人：

分

1.º 何瑞華 ................................................................ 83.81

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental e condicionado, para o preenchimento de catorze
lugares 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 19, II Série, de 8 de Maio de 2013:
Candidatos aprovados:

valores

2.º 葉笑英 ................................................................ 80.94

1.º Ho Soi Wa..................................................................83,81

3.º 陳亞次 ................................................................ 80.63

2.º Yip Sio Ieng...............................................................80,94

4.º 李卓敏 ................................................................ 80.44

3.º Chan A Chi...............................................................80,63

5.º 何艷媚 ................................................................ 79.63

4.º Lei Cheok Man.........................................................80,44

6.º 李靜欣 ................................................................ 79.19

5.º Ho Im Mei.................................................................79,63

7.º 郭珮珊 ................................................................ 79.06 a）

6.º Lee Cheng Ian..........................................................79,19

8.º 司徒玉情 ............................................................ 79.06 a）

7.º Kuok Pui San............................................................79,06 a)

9.º 胡順玲 ................................................................ 79.00

8.º Si Tou Iok Cheng......................................................79,06 a)

10.º 馮少玲 ................................................................ 78.81

9.º Wu Son Leng.............................................................79,00

11.º 葉陳叢娣 ............................................................ 78.50

10.º Fong Sio Leng...........................................................78,81

12.º 麥偉權 ................................................................ 78.06

11.º Ip Chin Htone Hai...................................................78,50

13.º 江展鵬 ................................................................ 77.25 a）

12.º Mak Wai Kun............................................................78,06

14.º 麥嘉敏 ................................................................ 77.25 a）

13.º Kong Chin Pang.......................................................77,25 a)

a）得分相同，根據第23/2011號行政法規第二十六條規定，
訂出排名優先次序。

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本
名單公 佈之日起計 十個工作日內向許可開考之實體提起 上確
訴。

（經保安司司長於二零一三年六月十八日批示確認）

a) Igualdade de classificação; são aplicadas as preferências estipuladas no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.
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 para a entidade que autorizou a abertura do concurso.
(Homologada por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a
Segurança, de 18 de Junho de 2013).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau,
aos 14 de Junho de 2013.

二零一三年六月十四日於澳門保安部隊事務局

O Júri:

典試委員會：
主席：澳門保安部隊事務局一等技術輔導員

14.º Mak Ka Man.............................................................77,25 a)

甘沛玲

Presidente: Kam Pui Leng, adjunto-técnico 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一等技術輔導員
社會工作局特級技術員

Vogais: Chan Oi Iu, adjunto-técnico de 1.a classe da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

陳愛儀

葉炳聰

Ip Peng Chong, técnico especialista do Instituto de Acção
Social.

（是項刊登費用為 $2,140.00）

(Custo desta publicação $ 2 140,00)

司 法 警 察 局

POLÍCIA JUDICIÁRIA

名 單

Listas

按照刊登於二零一二年十二月五日第四十九期第二組《澳門
特別行政區公報》之通告，有關以審查文件及輔以專業面試方式
進行的普通對外入職開考，以散位合同方式填補司法警察局技術
工人職程之第四職階技術工人（飯堂管理員範疇）四缺，現公佈
最後成績名單如下：
A）合格之投考人：
姓名

分

1.º 陳志強 ........................................................................ 82.50

De classificação final dos candidatos ao concurso comum, de
ingresso externo, documental, complementado por entrevista
profissional, para o preenchimento de quatro lugares de operário qualificado, 4.º escalão, da carreira de operário qualificado,
área de encarregado de refeitório, em regime de contrato de
assalariamento da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 49, II Série, de 5 de Dezembro de 2012:
A) Candidatos aprovados:
Nome

valores

2.º 黃鑑湘 ........................................................................ 80.16

1.º Chan, Chi Keong Pedro............................................... 82,50

3.º 李作良 ........................................................................ 78.66

2.º Wong Kam Seong......................................................... 80,16

4.º 袁建基 ........................................................................ 77.41

3.º Lei Chok Leong............................................................ 78,66

5.º 梁建榮 ........................................................................ 60.83

4.º Iun Kin Kei.................................................................... 77,41
5.º Leong Kin Weng........................................................... 60,83

B）被除名之投考人：10人

B) Candidatos excluídos: dez pessoas.
被除名之投考人名單已張貼於龍嵩街司法警察局B座大樓
一樓，以供查閱。
備註：

A lista dos candidatos excluídos encontra-se afixada, para
consulta, no 1.º andar do Bloco B da Polícia Judiciária, Rua
Central.
Observações:

根據第23/2011號行政法規第二十八條第一款及第二款之規
定，投考人可自本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。

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, os concorrentes podem interpor recurso desta lista, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da
sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau.

（經保安司司長於二零一三年六月十四日批示確認）
(Homologada por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a
Segurança, de 14 de Junho de 2013).

二零一三年六月四日於司法警察局

Polícia Judiciária, aos 4 de Junho de 2013.
典試委員會：
O Júri do concurso:
主席：廳長

杜淑森

正選委員：處長

Presidente: Tou Sok Sam, chefe de departamento.
Vogais efectivos: Ieong Chon Lai, chefe de divisão; e

楊春麗

一等高級技術員（職務主管）
（是項刊登費用為 $1,840.00）

劉少剛

Lao Sio Kong, técnico superior de 1.ª classe (chefia funcional).
(Custo desta publicação $ 1 840,00)
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De classificação final do candidato aprovado no concurso
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão,
área de informática, da carreira de técnico superior do quadro
da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II
Série, de 17 de Abril de 2013:

張志波 ............................................................................. 73.06

Único candidato aprovado:

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，投考人可在

Cheong Chi Po..................................................................... 73,60

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
（經保安司司長於二零一三年六月十四日批示確認）

valores

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo
n.º 23/2011, o concorrente pode interpor recurso da lista de
classificação final, no prazo de dez dias úteis, contados da data
da sua publicação.
(Homologada por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a
Segurança, de 14 de Junho de 2013).

二零一三年六月十日於司法警察局
典試委員會：

Polícia Judiciária, aos 10 de Junho de 2013.

主席：副局長

O Júri do Concurso:

張玉英

Presidente: Cheong Ioc Ieng, subdirectora.
正選委員：廳長

杜志明

Vogais efectivos: Tou Chi Meng, chefe de departamento; e

顧問高級技術員（法務局） 李宇騰

Lei U Tang, técnico superior assessor (Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça).

（是項刊登費用為 $989.00）

(Custo desta publicação $ 989,00)

按照刊登於二零一三年四月十七日第十六期第二組《澳門特
別行政區公報》的公告，有關以審查文件及有限制方式進行的普
通晉級開考，以填補本局人員編制內高級技術員職程的第一職
階首席高級技術員（行政、體育及運動範疇）兩缺，合格投考人
的最後成績如下：
合格的投考人：

分

De classificação final dos candidatos aprovados no concurso
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de dois lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de administração,
educação física e desporto, do quadro de pessoal da Polícia
Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 17
de Abril de 2013:
valores

1.º 劉少剛 ........................................................................ 70.95

Candidatos aprovados:

2.º 黃曉明 ........................................................................ 67.58

1.º Lao Sio Kong................................................................. 70,95

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自
本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
（經保安司司長於二零一三年六月十四日批示確認）

2.º Wong Io Meng............................................................... 67,58
Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo
n.º 23/2011, os concorrentes podem interpor recurso da lista de
classificação final, no prazo de dez dias úteis, contados da data
da sua publicação.
(Homologada por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a
Segurança, de 14 de Junho de 2013).

二零一三年六月十一日於司法警察局

Polícia Judiciária, aos 11 de Junho de 2013.

典試委員會：

O Júri do concurso:
主 席：副局長

張 玉英

正 選委員：廳長

Presidente: Cheong Ioc Ieng, subdirectora.

Firmino Ângelo Machado de Mendonça

顧問高級技術員（能源業發展辦公室）
（是項刊登費用為 $1,155.00）

余玉玲

Vogais efectivos: Firmino Ângelo Machado de Mendonça,
chefe de departamento; e
Iu Iok Leng, técnica superior assessora (Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético).
(Custo desta publicação $ 1 155,00)
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Anúncios

公 告
為填補司法警察局編制外合同技術輔導員職程的第一職階
首席技術輔導員一缺，經於二零一三年五月十五日第二十期第二
組《澳門特別行政區公報》刊登公告，以審查文件及有限制方式
進行普通晉級開考。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，並已張貼於本局B座大樓四樓
及上載於本局網頁內，以供查閱。
根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為
確定名單。

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 4.º andar do Bloco B da Polícia Judiciária, bem como no website desta Polícia, a lista provisória
dos candidatos ao concurso comum, de acesso condicionado,
documental, para o preenchimento de um lugar de adjunto-técnico
principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, em regime de contrato além do quadro da Polícia Judiciária, aberto
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 20, II Série, de 15 de Maio de
2013.
A lista acima referida é considerada definitiva, nos termos
do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

二零一三年六月十八日於司法警察局

Polícia Judiciária, aos 18 de Junho de 2013.
局長

黃少澤

O Director, Wong Sio Chak.
(Custo desta publicação $ 783,00)

（是項刊登費用為 $783.00）

根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規定，現以審
查文件及有限制方式進行普通晉級開考，以填補司法警察局以下
空缺：
1）編制內人員：

Faz-se público que se acham abertos os seguintes concursos
comuns, de acesso, documentais, condicionados, para o preenchimento dos seguintes lugares da Polícia Judiciária, nos
termos definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011:
1. Para o pessoal do quadro:

高級技術員職程第一職階首席高級技術員（物證鑑定範疇）
兩缺。

Dois lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, área
de polícia científica, da carreira de técnico superior.
2. Para o pessoal em regime de contrato além do quadro:

2）編制外合同任用人員：
技術員職程第一職階首席技術員（社區警務及公共關係範
疇）一缺及第一職階一等技術員（中英翻譯範疇）一缺。
上述開考通告張貼於龍嵩街司法警察局B座大樓四樓，並上
載於司法警察局網站及行政公職局網站內，投考報名表應自本
公告於《澳門特別行政區公報》刊登日緊接的第一個工作日起計
十天內遞交。
二零一三年六月十九日於司法警察局

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, área de ligação
entre polícia e comunidade e relações públicas e um lugar de
técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de interpretação e tradução nas línguas chinesa e inglesa, da carreira de técnico.
Os avisos dos concursos acima referidos encontram-se afixados na Rua Central, no 4.º andar do Bloco B da Polícia Judiciária, bem como no website da mesma Polícia e da Direcção dos
Serviços de Administração e Função Pública. O prazo para a
apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Polícia Judiciária, aos 19 de Junho de 2013.

局長

黃少澤

（是項刊登費用為 $1,126.00）

為填補司法 警察局人員編制內行政 技術助理員職 程之第
一職階二等行政技術助理員（行政文員範疇）四十二缺，經於
二零一二年十二月五日第四十九期第二組《澳門特別行政區公

O Director, Wong Sio Chak.
(Custo desta publicação $ 1 126,00)

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo
19.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.
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報》刊登之通告，以考核方式進行普通對外入職開考。現根據第
23/2011號行政法規第十九條第二款的規定公佈，投考人確定名
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
本局網站www.pj.gov.mo。

知識考試（筆試）將於二零一三年八月三日（星期六）下午二
時三十分，在澳門高樓街三十六號澳門天主教海星中學（近阿婆
井前地）及澳門亞馬喇馬路五號濠江中學內進行，為時兩小時；
投考人須於考試舉行前三十分鐘到達該地點。

二零一三年六月二十一日於司法警察局

局長

黃少澤
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pj.gov.mo, a lista definitiva dos candidatos ao concurso comum,
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento de quarenta e dois lugares de assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, área de oficial administrativo, do quadro
de pessoal da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 49, II Série, de 5 de Dezembro de 2012.
A prova de conhecimentos (prova escrita) com a duração de
2 horas, terá lugar no Colégio Católico Estrela do Mar (perto
do Largo do Lilau), sito na Rua do Padre António, n.º 36, em
Macau, e na Escola «Hou Kong», sita na Estrada de Ferreira
do Amaral, n.º 5, Macau, no dia 3 de Agosto de 2013 sábado,
pelas 14,30 horas. Os candidatos admitidos deverão comparecer no local acima indicado, 30 minutos antes da realização da
mesma prova.
Polícia Judiciária, aos 21 de Junho de 2013.
O Director, Wong Sio Chak.
(Custo desta publicação $ 1 087,00)

（是項刊登費用為 $1,087.00）

為填補司法警察局以散位合同方式招聘勤雜人員職程之第
一職階勤雜人員（雜役範疇）八缺，經於二零一三年四月三日第
十四期第二組《澳門特別行政區公報》刊登之通告，以考核方式
進行普通對外入職開考。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，或可瀏覽本局網站w w w.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。
二零一三年六月二十一日於司法警察局

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 o preenchimento de oito lugares de auxiliar, 1.º escalão, da carreira
de auxiliar, área de servente, em regime de contrato de assalariamento, da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 14, II Série, de 3 de Abril de 2013. 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 21 de Junho de 2013.

局長

黃少澤

（是項刊登費用為 $920.00）

(Custo desta publicação $ 920,00)

衛  生  局

SERVIÇOS DE SAÚDE

名 單

Lista

為履行有關於給予個人和私立機構財政資助的八月二十六
日第54/GM/97號批示，衛生局現公佈二零一三年第一季度獲資
助的名單：

O Director, Wong Sio Chak.

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de
Agosto, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e a instituições particulares, vêm os Serviços de Saúde
publicar a listagem dos apoios concedidos no 1.º trimestre de
2013:

澳門特別行政區公報——第二組
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受資助實體
Entidades beneficiárias
澳門工會聯合總會

核准日期

撥給之金額

Data da

Montante

autorização

atribuído

15/3/2013
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目的
Finalidades

$ 24,800.00 對該會屬下工人醫療所2012年9月至12月份婦女子宮頸

Federação das Associações dos

癌篩查服務的資助。

Operários de Macau

Subsídio para a prestação do serviço de exame do
cancro cervical em mulheres realizada pela Clínica
dos Operários, relativo aos meses de Setembro a Dezembro de 2012.
18/3/2013

$ 877,072.50 對該會屬下工人醫療所1月的資助。
Apoio financeiro à Clínica dos Operários, relativo ao
mês de Janeiro.

同善堂

22/1/2013

$ 4,227,104.37 資助同善堂第一季門診及學童牙溝封閉服務。

Associação de Beneficência Tung Sin

Apoio financeiro para serviços de consulta externa e

Tong

estomatologia das crianças, relativo ao 1.º trimestre.

紫藤婦女協會

8/2/2013

Chitang Women Association

$ 112,766.66 資助1月至2月份愛滋病預防推廣項目。
Subsídio para o programa de prevenção da SIDA,
relativo aos meses de Janeiro a Fevereiro.

華人心理分析聯合會

1/2/2013

Federação de Análise Psicológica

$ 112,189.38 資助該會舉辦論壇。
Apoio financeiro para a realização de fórum.

Chinesa
瑪利亞中心

22/1/2013

Centro de Maria

$ 30,582.66 資助1月份心理諮詢服務。
Apoio financeiro para a prestação do serviço de consultas de psicologia, relativo ao mês de Janeiro.

澳門工會聯合總會

15/3/2013

$ 3,759,499.98 第一季度康復中心的資助。

Federação das Associações dos

Apoio financeiro para o centro de recuperação, rela-

Operários de Macau

tivo ao 1.º trimestre.

澳門仁慈堂

28/1/2013

Santa Casa da Misericórdia de Macau

$ 60,000.00 澳門仁慈堂 屬下護老院 提 供醫療服務的第一季度津
貼。
Subsídio para a prestação de assistência médica no
Lar de Nossa Senhora da Misericórdia, relativo ao 1.º
trimestre.

澳門吸煙與健康生活協會

15/3/2013

$ 18,000.00 資助該會2012年7月至12月份舉行講座/工作坊。

Smoking and Healthy Life Associa-

Apoio financeiro para a realização de simpósio/workshop,

tion of Macau

relativo aos meses de Julho a Dezembro de 2012.
22/1/2013

$ 352,260.32 資助無煙澳門活動。
Apoio financeiro para a realização de actividades de
Macau livre de tabaco.

澳門明愛

28/1/2013

Caritas de Macau

$ 156,314.76 澳門明愛 屬下護老院 提 供醫療服務1月至 2月份的津
貼。
Subsídio para a prestação de assistência médica nos
asilos dependentes da Caritas de Macau, relativo aos
meses de Janeiro a Fevereiro.

澳門青鳥外展協會
Association For Reach Out (Macau)

8/2/2013

$ 131,083.33 1月至2月份資助。
Apoio financeiro relativo ao meses de Janeiro a Fevereiro.
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受資助實體
Entidades beneficiárias
澳門健康雜誌出版社

核准日期

撥給之金額

Data da

Montante

autorização

atribuído

15/3/2013

Macau Health Bulletin Press

8819

目的
Finalidades

$ 23,358.00 出版《澳門健康》雜誌第一季資助。
Apoio financeiro para a edição da revista «Saúde de
Macau», relativo ao 1.º trimestre.

澳門婦女聯合總會

22/1/2013

$ 73,086.66 資助1月份心理諮詢服務。

Associação Geral das Mulheres de

Apoio financeiro para a prestação do serviço de con-

Macau

sultas de psicologia, relativo ao mês de Janeiro.
15/3/2013

$ 94,200.00 資助2012年12月份婦女保健中心子宮頸癌篩查服務。
Subsídio para a prestação do serviço de exame do
cancro cervical em mulheres realizada pela clínica,
relativo ao mês de Dezembro de 2012.

澳門婦聯青年協會

25/1/2013

$ 11,788.80 資助2012年度愛滋病防治合作計劃。

Associação de Juventude de Fu Lun

Apoio financeiro para o projecto de prevenção de

de Macau

doenças sexualmente transmissíveis e da SIDA de
2012.

澳門街坊會聯合總會

18/3/2013

$ 131,360.60 資助2012年 8月18日至12月31日心理諮詢服務。

União Geral das Associações dos

Apoio financeiro para a prestação do serviço de

Moradores de Macau

consultas de psicologia, relativo ao período de 18 de
Agosto a 31 de Dezembro de 2012.
18/3/2013

$ 81,430.60 資助1月份心理諮詢服務。
Apoio financeiro para a prestação do serviço de consultas de psicologia, relativo ao mês de Janeiro.

澳門街坊會聯合總會牙病預防中心

15/3/2013

$ 213,750.00 資助3月份牙溝封閉服務。

Centro de Tratamento Dentário da

Apoio financeiro para serviços de estomatologia das

União Geral das Associações dos

crianças, relativo ao mês de Março.

Moradores de Macau
澳門街坊福利會中醫診所

15/3/2013

Clínica da Medicina Tradicional

$ 168,525.00 第一季度資助。
Apoio financeiro relativo ao 1.º trimestre.

Chinesa da Associação de Bem-Estar
dos Moradores de Macau
衛生局文娛康樂體育會

1/3/2013

Clube Recreativo e Desportivo dos

$ 220,000.00 資助該會舉行活動。
Apoio financeiro para a realização de actividades.

Serviços de Saúde de Macau
澳門鏡湖護理學院

1/2/2013

Instituto de Enfermagem Kiang Wu

$ 15,453.93 資助第九期及第十期護理臨床教師培訓課程費用。
Apoio financeiro para a realização do curso de for-

de Macau

mação dos professores de enfermagem clínica relativo à 9.ª e 10.ª prestações.
11/3/2013

$ 8,000,000.00 資助澳門鏡湖護理學院望厦分校的裝修費。
Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com a remodelação do Campus de Mong Há
do Instituto.

19/3/2013

$ 70,000.00 資助該院舉行活動。
Apoio financeiro para a realização de actividades.
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受資助實體
Entidades beneficiárias

核准日期

撥給之金額

Data da

Montante

autorização

atribuído

8/2/2013

澳門關懷愛滋協會

目的
Finalidades

$ 126,650.82 資助1月至2月份愛滋病預防推廣項目。

Associação para os Cuidados da

Apoio financeiro para o programa de prevenção da

SIDA em Macau

SIDA, relativo aos meses de Janeiro a Fevereiro.
26/2/2013

鏡湖醫院

$ 17,215,196.00 1月份提供特定門診和住院服務的協議資助。

Hospital Kiang Wu

Subsídio protocolar para a prestação de consultas
externas e internamento no mês de Janeiro .
26/2/2013

$ 1,084,400.00 1月份對康寧中心的資助。
Apoio financeiro ao Centro Hong Ling, relativo ao
mês de Janeiro.

26/2/2013

$ 2,734,019.00 1月份非轉介心科病人的醫療費用。
Subsídio protocolar para financiamento das despesas
médicas dos doentes do foro cardíaco não transferidos pelo CHCSJ no mês de Janeiro.

26/2/2013

$ 996,162.00 1月份提供特殊檢驗項目的資助。
Subsídio protocolar para realização de análises clínicas no mês de Janeiro.

19/3/2013

$ 24,200,000.00 第一期投資發展資助。
Subsídio de investimento e desenvolvimento relativo
à 1.ª prestação.

19/3/2013

$ 114,540.00 資助婦女子宮頸癌篩查2012年12月份化驗費。
Subsídio para a prestação do serviço de análise do
exame do cancro cervical em mulheres, relativo ao
mês de Dezembro de 2012 .

72名醫科畢業生

8/2/2013

$ 607,656.90 72名醫科畢業生參加臨床醫學進階實習課程1月份津

72 licenciados em medicina

貼。
Subsídio concedido a 72 licenciados em medicina
para a participação no curso de prática avançada de
medicina clínica, relativo ao mês de Janeiro.

73名醫科畢業生

18/3/2013

$ 803,830.00 73名醫科畢業生參加臨床醫學進階實習課程2月份津

73 licenciados em medicina

貼。
Subsídio concedido a 73 licenciados em medicina
para a participação no curso de prática avançada de
medicina clínica, relativo ao mês de Fevereiro.
25/2/2013

28名新畢業護士

$ 295,699.90 28名新畢業護士職前啟導課程1月份津貼。
Subsídio concedido a 28 enfermeiros finalistas para

28 enfermeiros finalistas

a participação no curso de iniciação pré-profissional,
relativo ao mês de Janeiro.
Serviços de Saúde, aos 19 de Junho de 2013.

二零一三年六月十九日於衛生局

Pelo’O Conselho Administrativo.
行政管理委員會主席

李展潤
O Presidente, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $6,861.00）

(Custo desta publicação $ 6 861,00)
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通 告

Avisos

第8/SS/2013號批示

Despacho n.º 8/SS/2013

根據經刊登於二零一零年七月十四日第二十八期《澳門特
別行政區公報》第二組的七月九日第04/SS/2010號批示修改的，
刊登於二零零二年六月二十六日第二十六期《澳門特別行政區公
報》第二組內的六月十九日第5/2002號批示第三款及第五款的
規定，衛生局局長作出本批示。

8821

Nos termos dos n.os 3 e 5 do Despacho n.º 5/2002, de 19 de
Junho, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 26, II Série, de 26 de Junho de 2002,
com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 04/SS/2010,
de 9 de Julho, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 14 de Julho de
2010, o director dos Serviços de Saúde manda:
1. São designados para o Centro de Avaliação das Queixas
Relativas a Actividades de Prestação de Cuidados de Saúde, os
seguintes membros:

一、委任下列人士作為醫療活動申訴評估中心成員：
主席：柯慶華醫生

Presidente: Dr. O Heng Wa.
委員：葉志達醫生

Vogais: Dr. Ip Chi Tat;

彭蓬光醫生

Dr. Pang Fong Kuong;

符丹醫生

Dr. Fu Dan; e

李鵬斌醫生

Dr. Li Peng Bin.

二、上款所指成員的任期於二零一四年七月十四日終止。

2. O mandato dos membros referidos no número anterior
termina no dia 14 de Julho de 2014.
3. O presente despacho entra em vigor no dia 15 de Julho de
2013.

三、本批示自二零一三年七月十五日起生效。
二零一三年六月十三日於衛生局

Serviços de Saúde, aos 13 de Junho de 2013.
局長

李展潤

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $1,224.00）

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

（開考編號：01611/01-T）

Ref. do Concurso n.º 01611/01-T

按照社會文化司司長於二零一二年十月十二日之批示，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，本局現以考
核方式進行普通對外入職開考，以編制外合同方式填補技術員
職程第一職階二等技術員（病媒控制範疇）兩缺。

1. 開考類別

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Outubro de 2012,
e nos termos definidos pela Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e pelo 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 controlo de
vectores de doenças, da carreira de técnico, em regime de contrato além do quadro:
1. Tipo de concurso

本普通對外入職開考以考核方式進行。
Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas.
2. 任用方式

以編制外合同方式任用，之前需以散位合同方式試用六個
月。

2. Forma de provimento
O provimento é em regime de contrato além do quadro, precedido de um período experimental de seis meses em regime
de contrato de assalariamento.

澳門特別行政區公報——第二組
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3. 職務特徵

須具傳染病病媒監測防控範疇的專業技能及從高等課程獲
得專業知識，以便對既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並
盡責擔任研究及應用的職務。

4. 職務內容

研究、配合或採用科學技術的方法和程序去進行研究、構思
和開展項目、發表意見和參加部門及跨部門會議和工作小組，以
協助上級就病媒控制領域內的政策措施和管理作出決策。

5. 薪俸

第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律附件一表
二所載的350點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度的一般標準。
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3. Caracterização do conteúdo funcional
Funções de estudo e aplicação de métodos e processos de
natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enquadradas em planificação estabelecida, requerendo uma especialização na área de vigilância e controlo de vectores de doenças
transmissíveis e conhecimentos profissionais adquiridos através
de um curso superior na área concernente.
4. Conteúdo funcional
O técnico 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 na área de controlo de vectores de doenças.
5. Vencimento
O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da tabela indiciária, constante do Mapa 2 do Anexo I da Lei n.º 14/2009.
As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos
critérios gerais do Regime Jurídico da Função Pública.
6. Condições de candidatura

6. 投考條件

Podem candidatar-se todos os indivíduos que preencham os
seguintes requisitos:

所有符合以下條件的人士均可投考：

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

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）具備現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款
b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

c）具備高等課程學歷，課程包括昆蟲學等和病媒監測防控
相關內容；

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) Possuam habilitações literárias ao nível de curso superior
relacionadas com a vigilância e controlo de vectores de doenças, incluindo o curso de entomologia;
d) Tenham conhecimentos da língua inglesa relacionada com
as suas funções.
7. Forma de admissão

d）掌握職務相關英語知識。

7. 投考辦法

投考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接
的第一個工作日起計二十日內，填妥經第250/2011號行政長官批
示第一款核准的投考報名表（可於印務局購買或於其網頁及本
局網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公時間內（週
一至週四，上午九時至下午五時四十五分；週五，上午九時至下午
五時三十分）以親送方式遞交或以附收件回執的掛號郵件方式
寄往衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院）（以衛生局文書科收
件日期或郵政局的郵戳為準），信封面應寫上中葡文姓名及本次
開考的職位和開考編號（01611/01-T）：

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de
vinte dias a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, mediante entrega, pessoalmente ou
através de correio registado com aviso de recepção da «Ficha
de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho
do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (adquirida na Imprensa
Oficial ou descarregada na página electrónica daquela entidade pública e dos Serviços de Saúde), devidamente preenchida
e inserida num sobrescrito fechado mencionando no seu rosto
nome do(a) candidato(a), em chinês e português, a designação da categoria e o número de referência do recrutamento
(01611/01-T), até ao termo do prazo fixado e durante o horário
de expediente (segunda a quinta-feira entre as 9,00 horas e as
17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 horas e as 17,30 horas),
à Secção de Expediente Geral dos Serviços de Saúde (sita no
Centro Hospitalar Conde de São Januário), acompanhada dos
seguintes documentos:
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7.1 與公職無聯繫的投考人應遞交：

7.1. Os candidatos não vinculados à função pública devem
apresentar:

a）有效的身份證明文件副本（遞交時須出示正本核對；寄

a) Cópia do documento de identificação válido (é necessária
a apresentação do original para autenticação ou a cópia autenticada em caso de envio da candidatura);

件者須提交認證繕本）；

b）本通告所要求學歷的證明文件副本，包括畢業/學位證書
副本及載有各學年所有曾修讀科目的證明文件副本（遞交時須
出示正本核對；寄件者須提交認證繕本）；

c）經投考人簽署的履歷，倘投考人具備工作經驗或補充培
訓，應遞交相關證明文件副本，以便進行履歷分析（所遞交之中
文或葡文履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）。

7.2 與公職有聯繫的投考人應遞交：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）和c）項所指文件
以及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，以及參加開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述
a）和b）項所指的文件及個人資料紀錄，則免除提交，但須於報
考時明確聲明。

8. 甄選方法
8.1 甄選將以下述甄選方法進行，並採用如下比重：
a）知識考試——佔最後成績50%；

第一階段：英語知識考試——佔知識考試成績20%；

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações
académicas exigidas no presente aviso, incluindo cópia do diploma do curso e cópia dos documentos em que constem todas
as disciplinas de cada ano lectivo (é necessária a apresentação
do original para autenticação ou a cópia autenticada em caso
de envio da candidatura);
c) Nota curricular, devidamente assinada, donde constem,
detalhadamente a habilitação académica, caso os candidatos
possuam experiência profissional ou formação complementar,
devem entregar cópia dos documentos comprovativos, para
efeitos de análise curricular (em chinês ou português, assinada
pelo próprio candidato, sob pena de se considerar como falta
de entrega da mesma).
7.2. Candidatos vinculados à função pública:
Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) e ainda o
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 alí
neas a) e b), bem como do registo biográfico, caso os mesmos
se encontrem arquivados nos respectivos processos individuais,
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na
apresentação de candidatura.
8. Método de selecção
8.1 A selecção é efectuada mediante a aplicação dos métodos
de selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da
seguinte forma:
a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

第二階段：專門知識考試——佔知識考試成績80%。

1.ª fase: Prova de conhecimentos da língua inglesa — 20% do
valor da prova de conhecimentos;

b）專業面試——佔最後成績30%；

2.ª fase: Prova de conhecimentos específicos — 80% do valor
da prova de conhecimentos.
b) Entrevista profissional: 30% do valor total;

c）履歷分析——佔最後成績20%。
8.2上款a）項第一階段以筆試形式進行，最多不超過一個小
時。上款a）項第二階段具淘汰性質，以筆試形式進行，最多不超
過三個小時。

8.3 在各種甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。在
8.1 a）項第二階段中得分低於50分的投考人，將被淘汰且不得進

c) Análise curricular: 20% do valor total.
8.2 A 1.ª fase do método referido na alínea a) do ponto anterior reveste a forma escrita e tem a duração máxima de uma
hora. A 2.ª fase do método referido na alínea a) do ponto anterior reveste a forma escrita e tem a duração máxima de três
horas.
8.3 Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção são classificados de 0 a 100 considerando-se excluídos
e não sendo admitidos à fase seguinte os candidatos que ob-
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入下一階段的考試。除第8.1 c）項外，投考人若缺席或放棄任一
考核，亦被淘汰。
8.4 各種甄選方法的目的
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tenham classificação inferior a 50 valores na 2.ª fase do 8.1. O
candidato que falte ou desista de qualquer prova é automaticamente excluído, salvo o disposto no 8.1 c).
8.4 Objectivos dos métodos de selecção

知識考試：評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專
門知識的水平。
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、工作表現評
核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任
職務的能力。
9. 最後成績

Prova de conhecimentos: avaliar o nível de conhecimentos
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de determinada
função.
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 avaliação do desempenho,
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional complementar.
9. Classificação final

最後成績以0分至100分表示。最後成績是在各種甄選方法
中得分的加權算術平均數。在最後成績中得分低於50分的投考
人，將被淘汰。
如投考人得分相同，則按照第23/2011號行政法規《公務人
員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條規定處理。
10. 考試範圍
知識考試範圍包括以下內容：

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores.
A classificação final resulta da média aritmética simples ou
ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção
utilizados. Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação final obtenham classificação inferior a 50 valores.
Em caso de igualdade de classificação dos candidatos, aplica-se o disposto no artigo 26.º do Regulamento Administrativo
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos».
10. Programa
O programa de conhecimento abrangerá as seguintes matérias:

10.1 專門知識
a）病媒生物學；

10.1 Conhecimentos específicos

b）病媒傳播疾病的防控。

a) Biologia de vectores;
b) Prevenção e controlo de doenças transmitidas por vectores.

10.2 英語知識

10.2 Conhecimentos de língua inglesa

a）以病媒控制範疇的技術性英語為重點。
知識考試時，投考人不得使用計算機或任何其他電子器材及
不得查閱任何參考書籍或資料。
知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單的公告內。

Durante a realização da prova de conhecimentos, aos candidatos é proibido o uso de máquina calculadora ou outros equipamentos electrónicos, bem como a consulta de qualquer livro
ou informações.
O local, a data e hora da realização da prova de conhecimentos constarão do aviso referente à lista definitiva.

11. 典試委員會之組成
本開考之典試委員會由下列成員組成：
主席：顧問醫生

a) Privilegiando o inglês técnico referente à área de controlo
de vectores.

11. Composição do júri
O júri do presente concurso tem a seguinte composição:

林松

Presidente: Lam Chong, médico consultor.
正選委員：主治醫生

龔斌

一等技術員

吳兆祥

Vogais efectivos: Kong Pan, médico assistente; e
Ng Sio Cheong, técnico de 1.ª classe.
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Vogais suplentes: Fong Ut Wa, técnico superior assessor; e

方月華

Lei Pui I, técnico de 1.ª classe.
一等技術員

李佩儀

12. Prazo de validade

衛生局在名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞補。

A validade do presente concurso é de um ano a contar da
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares
que venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo
a ordenação da respectiva lista de classificação final.

13. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

13. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classificativas

12. 准考期限及有效期
本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。倘

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，
並上載於衛生局網頁http://w w w.ssm.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。
14. 適用法例

As listas serão afixadas 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 estarão disponíveis no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.
ssm.gov.mo. A localização da afixação e consulta destas listas
também será publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
14. Legislação aplicável

本 開 考 由 第14 / 2 0 0 9 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。
二零一三年六月二十日於衛生局
局長

李展潤

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».
Serviços de Saúde, aos 20 de Junho de 2013.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $8,560.00）

(Custo desta publicação $ 8 560,00)

旅 遊 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

名 單

Listas

為旅遊局以 編制外合同任用的 技術輔導員職 程 第一職 階
一等技術輔導員一缺以審查文件及有限制方式進行普通晉級開
考，開考公告經於二零一三年五月二日第十八期《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

梁凱寧 ............................................................................. 78.43
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布之日起計
十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一三年六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 adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, 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 18, II Série, de 2 de Maio de 2013:
Candidato aprovado:

valores

Leong Hoi Neng Felismina................................................. 78,43
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
Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Junho de 2013).
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二零一三年六月四日於旅遊局

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 4 de Junho de 2013.

典試委員會：

O Júri:

主席：一等技術員

Presidente: Cheong Pik Fan, técnica de 1.ª classe.

蔣碧芬

正選委員：特級技術輔導員

Vogais efectivos: Cheong Kin Ieng, adjunto-técnico especialista; e

張健盈

特級技術輔導員（教育暨青年局）

Kuong Weng Si, adjunto-técnico especialista (Direcção dos
Serviços de Educação e Juventude).

鄺穎詩

（是項刊登費用為 $1,331.00）

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

旅遊局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》第二組公佈，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（資訊範
疇）三缺。現公佈應考人名單成績如下：
合格應考人：

分

1.º 麥松堅 ........................................................................ 68.68
2.º 楊滔 ............................................................................ 68.50
3.º 吳家維 ........................................................................ 66.98
4.º 梁志忠 ........................................................................ 64.73
5.º 吳嘉液 ........................................................................ 64.57
6.º 黃啟明 ........................................................................ 64.33
7.º 韋志炎 ........................................................................ 63.47
8.º 吳家傑 ........................................................................ 61.70
9.º 葉家輝 ........................................................................ 57.97

Faz-se pública a lista classificativa dos candidatos admitidos 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, área de informática, do quadro de pessoal
da Direcção dos Serviços de Turismo, cujo aviso foi publicado
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 12 de Setembro de 2012:
Candidatos aprovados:

valores

1.º Mak Chong Kin............................................................ 68,68
2.º Ieong Tou....................................................................... 68,50
3.º Ng Ka Wai...................................................................... 66,98
4.º Leong Chi Chong.......................................................... 64,73
5.º Ng Ka Iek...................................................................... 64,57
6.º Wong Kai Meng............................................................ 64,33
7.º Wai Chi Im..................................................................... 63,47
8.º Ng Ka Kit....................................................................... 61,70
9.º Ip Ka Fai........................................................................ 57,97

備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉
級培訓》第二十三條第九款之規定：

Observacões:
a) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos):

因缺席知識考試被淘汰之投考人：24名；

Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: vinte
e quatro candidatos;

因缺席專業面試被淘汰之投考人：1名。

Excluído por ter faltado à entrevista profissional: um candidato.

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉
級培訓》第二十五條第三款之規定：

因知識考試不合格被淘汰之投考人：74名。

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。

（經二零一三年六月十日社會文化司司長的批示確認）

b) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos):
Excluídos por terem reprovado na prova de conhecimentos:
setenta e quatro candidatos.
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 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
Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Junho de 2013).
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二零一三年五月三十日於旅遊局

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 30 de Maio de 2013.

典試委員會：

O Júri:

主席：資訊處處長

Presidente: Ho Chon Man, chefe da Divisão de Informática.

何駿民

正選委員：首席顧問高級技術員
首席高級技術員

Vogal efectivo: Mak Sio Sang, técnico superior assessor principal; e

麥肇生

蔡昌鴻

Choi Cheong Hong, técnico superior principal.

（是項刊登費用為 $2,114.00）

(Custo desta publicação $ 2 114,00)

為填補經由旅遊局以個人勞動合同任用的高級技術員職程
第一職階顧問高級技術員一缺，現根據第14/20 09號法律《公
務人員職程制度》和第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、
甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通
晉級開考，開考通告張貼在澳門宋玉生廣場335-341號獲多利
大廈12樓旅遊局告示板，並公佈於本局網頁（ht t p://i ndu st r y.
macautourism.gov.mo）及行政公職局網頁。報考應自本公告刊
登《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計十天內
作出。

二零一三年六月十八日於旅遊局

Torna-se público que se encontra afixado, no quadro de informação da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), sito na
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hot
Line», 12.º andar, Macau, e publicado na página electrónica
destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo) e na
página electrónica da Direcção dos Serviços de Administração
e Função Pública, o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores
da DST, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», para o preenchimento de um lugar de técnico
superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico superior,
provido por contrato individual de trabalho da DST, com dez
dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau.
Direcção dos Serviços de Turismo, aos 18 de Junho de 2013.

局長

文綺華

（是項刊登費用為 $950.00）

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.
(Custo desta publicação $ 950,00)

為旅遊局以 編制外合同任用的高級 技術員職 程 第一職 階
首席高級技術員兩缺以審查文件及有限制方式進行普通晉級
開考，開考公告經於二零一三年五月二十二日第二十一期《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
第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在澳門宋
玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局告示板及本局網頁
（http://industry.macautourism.gov.mo）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
確定名單。

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afi
xada no quadro de informação da Direcção dos Serviços de
Turismo, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335
‑341, Edifício «Hot Line», 12.º andar, Macau, e na página elec
trónica destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo), a
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de dois
lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira
de técnico superior, providos por 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 21, II Série, de 22 de Maio de 2013.
A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5
do artigo 18.º do regulamento administrativo supracitado.

二零一三年六月十八日於旅遊局

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 18 de Junho de 2013.
局長

（是項刊登費用為 $852.00）

文綺華

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.
(Custo desta publicação $ 852,00)
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為旅遊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
告經於二零一三年五月二十二日第二十一期《澳門特別行政區公
報》第二組刊登。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款
的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在澳門宋玉生廣場335-341
號獲多利大廈12樓旅遊局告示板及本局網頁（ht t p://i ndu st r y.
macautourism.gov.mo）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
確定名單。
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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 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, Macau, e na página electrónica destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo), 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 da Direcção dos
Serviços de Turismo, aberto por anúncio publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 21, II
Série, de 22 de Maio de 2013.
A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5
do artigo 18.º do regulamento administrativo supracitado.

二零一三年六月十八日於旅遊局

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 18 de Junho de 2013.
局長

文綺華

（是項刊登費用為 $783.00）

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.
(Custo desta publicação $ 783,00)

為旅遊局以 編制外合同任用的 技術輔導員職 程 第一職 階
首席技術輔導員兩缺以審查文件及有限制方式進行普通晉級
開考，開考公告經於二零一三年五月二十二日第二十一期《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
第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在澳門宋
玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局告示板及本局網頁
（http://industry.macautourism.gov.mo）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
確定名單。

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 Quadro de Informação da Direcção dos Serviços de
Turismo, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341,
Edifício «Hot Line», 12.º andar, Macau, e na página electrónica
destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo), a lista
provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para acesso a dois lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico,
provido por 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 21, II Série,
de 22 de Maio de 2013.
A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5
do artigo 18.º do regulamento administrativo supracitado.

二零一三年六月十八日於旅遊局

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 18 de Junho de 2013.
局長

文綺華

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

（是項刊登費用為 $852.00）

(Custo desta publicação $ 852,00)

社 會 工 作 局

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

名 單

Listas

社會工作局為填補編制外合同技術輔導員職程第一職階首
席技術輔導員五缺，經於二零一三年四月三日第十四期《澳門特
別行政區公報》第二組刊登以文件審查和限制性的方式進行普
通晉級開考的公告。現公佈應考人最後成績如下：

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de cinco
lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira
de adjunto-técnico do pessoal contratado além do quadro do
Instituto de Acção Social, aberto por anúncio publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 14, II Série, de 3 de Abril de 2013:

N.º 26 — 26-6-2013
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合格應考人：

分

Candidatos aprovados:

valores

1.º 曹凱琳 ........................................................................ 82.88

1.º Chou Hoi Lam.............................................................. 82,88

2.º 張佩玉 ........................................................................ 82.13

2.º Cheong Pui Iok............................................................. 82,13

3.º 林桂枝 ........................................................................ 81.25

3.º Lam Kuai Chi................................................................ 81,25

4.º 馮秀蓮 ........................................................................ 80.25

4.º Fong Sao Lin................................................................. 80,25

5.º 林麗萍 ........................................................................ 79.94

5.º Lam Lai Peng................................................................ 79,94

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

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.

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十
個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
（經社會文化司司長於二零一三年六月十日的批示認可）

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Junho de 2013).

二零一三年五月十四日於社會工作局

Instituto de Acção Social, aos 14 de Maio de 2013.
典試委員會：
O Júri:
主席：二等高級技術員

譚志廣

Presidente: Tam Chi Kuong, técnico superior de 2.ª classe.

正選委員：首席技術員

蘇志群

Vogal efectiva: Sou Chi Kuan, técnica principal.

候補委員：一等技術員

梁曼莊（行政公職局指定）

Vogal suplente: Leong Man Chong, técnica de 1.ª classe (pelos
SAFP).

（是項刊登費用為 $1,498.00）

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

社會工作局為填補編制外合同高級技術員職程社會工作範
疇第一職階一等高級技術員一缺，經二零一三年四月三日第十四
期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審查和限制性的方
式進行普通晉級開考的公告。現公佈應考人最後成績如下：
合格應考人：

分

卓麗曉 ............................................................................. 77.56

Classificativa do candidato ao concurso comum, documental,
de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar de
técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, área de serviço social,
da carreira de técnico superior, provido em regime de contrato
além do quadro do pessoal do Instituto de Acção Social, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, de 3 de Abril de
2013:
Candidato aprovado:

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，應考人可自本成績名單公佈之日起十
個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
（經社會文化司司長於二零一三年六月十日的批示認可）

二零一三年五月二十日於社會工作局
典試委員會：

valores

Cheok Lai Hio..................................................................... 77,56
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, no prazo de dez dias
úteis, contados da data da sua publicação.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Junho de 2013).

Instituto de Acção Social, aos 20 de Maio de 2013.

主席：顧問高級技術員

龍偉雄

O Júri:
Presidente: Long Wai Hung, técnico superior assessor.

正選委員：一等高級技術員
首席高級技術員

林志雄
Sérgio Zeferino de Souza（行

政公職局指定）
（是項刊登費用為 $1,194.00）

Vogais efectivos: Lam Chi Hong, técnico superior de 1.ª classe; e
Sérgio Zeferino de Souza, técnico superior principal, pelos
SAFP.
(Custo desta publicação $ 1 194,00)
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社會工作局為填補編制外合同技術員職程社會工作範疇第
一職階首席技術員兩缺，經二零一三年四月三日第十四期《澳門
特別行政區公報》第二組刊登以文件審查和限制性的方式進行
普通晉級開考的公告。現公佈應考人最後成績如下：
合格應考人：

分

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de dois
lugares de técnico principal, 1.º escalão, área de serviço social,
da carreira de técnico, providos em regime de contrato além
do quadro de pessoal do Instituto de Acção Social, aberto por
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, de 3 de Abril de 2013:

1.º 鄭劍婷 ........................................................................ 83.56

Candidatos aprovados:

2.º 羅亦詩 ........................................................................ 82.69

1.º Cheang Kin Teng............................................................83,56

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

2.º Lo Iek Si..........................................................................82,69

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十
個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
（經社會文化司司長於二零一三年六月十日的批示認可）

二零一三年五月二十日於社會工作局

valores

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
Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Junho de 2013).

典試委員會：

Instituto de Acção Social, aos 20 de Maio de 2013.

主席：一等高級技術員

蕭君梨

正選委員：顧問高級技術員

O Júri:
Presidente: Sio Kuan Lei, técnica superior de 1.ª classe.

莫佩妍

Vogais efectivos: Mok Pui In, técnica superior assessora; e
特級技術員

楊才煒（行政公職局指定）

Ieong Choi Wai, técnico especialista (pelos SAFP).
(Custo desta publicação $ 1 087,00)

（是項刊登費用為 $1,087.00）

社會工作局為填補編制外合同高級技術員職程物理治療範
疇第一職階顧問高級技術員一缺，經二零一三年一月二十三日第
四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件和限制性的
方式進行普通晉級開考的招考公告。現公佈應考人最後成績如
下：
合格應考人：

分

Classificativa do candidato ao concurso comum, documental,
de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar
de técnico superior assessor, 1.º escalão, área de fisioterapia,
da carreira de técnico superior, provido em regime de contrato
além do quadro do pessoal do Instituto de Acção Social, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de 23 de Janeiro de
2013:
valores

黃德茵 ............................................................................. 81.38

Candidato aprovado:

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

Wong Tak Ian..................................................................... 81,38

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十
個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
（經社會文化司司長於二零一三年六月四日的批示認可）

二零一三年五月二十三日於社會工作局

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 4 de Junho de 2013).

Instituto de Acção Social, aos 23 de Maio de 2013.

典試委員會：
主席：處長

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, no prazo de dez dias
úteis, contados da data da sua publicação.

O Júri:

鄧詠詩

Presidente: Tang Veng Si, chefe de divisão.
正選委員：首席顧問高級技術員
顧問高級技術員

羅少霞

譚光雄（行政公職局指定）

（是項刊登費用為 $1,057.00）

Vogais efectivas: Lo Siu Ha, técnica superior assessora principal; e
Tam Kuong Hong, técnico superior assessor (pelos SAFP).
(Custo desta publicação $ 1 057,00)
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社會工作局為填補編制外合同技術員職程社會工作範疇第
一職階特級技術員一缺，經於二零一三年四月三日第十四期《澳
門特別行政區公報》第二組刊登以文件審查和限制性的方式進
行普通晉級開考的公告。現公佈應考人最後成績如下：
合格應考人：

分
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Classificativa do candidato ao concurso comum, documental,
de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar
de técnico especialista, 1.º escalão, área de serviço social, da
carreira de técnico, provido em regime de contrato além do
quadro do pessoal do Instituto de Acção Social, aberto por
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, de 3 de Abril de 2013:

李潔霏 ............................................................................. 87.31

Candidato aprovado:

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

Lei Kit Fei.............................................................................87,31

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十
個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
（經社會文化司司長於二零一三年六月十日的批示認可）

valores

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, no prazo de dez dias
úteis, contados da data da sua publicação.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os

二零一三年五月二十八日於社會工作局

Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Junho de 2013).

典試委員會：
主席：處長

Instituto de Acção Social, aos 28 de Maio de 2013.
O Júri:

許華寶

正選委員：顧問高級技術員

Presidente: Hoi Va Pou, chefe de divisão.

董美玲

Vogais efectivos: Tong Mei Leng, técnico superior assessor; e
首席特級技術員

羅日昌（行政公職局指定）

Lo Iat Cheong, técnico especialista principal (pelos SAFP).

（是項刊登費用為 $1,087.00）

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

社會工作局為填補編制外合同行政技術助理員職程第一職
階特級行政技術助理員一缺，經二零一三年四月三日第十四期
《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審查和限制性的方
式進行普通晉級開考的公告。現公佈應考人最後成績如下：
合格應考人：

分

Classificativa do candidato ao concurso comum, documental,
de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar de
assistente técnico administrativo especialista, 1.º escalão, da
carreira de assistente técnico administrativo do pessoal contratado além do quadro do Instituto de Acção Social, aberto por
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, de 3 de Abril de 2013:

周莫艷卿 ......................................................................... 81.88

Candidato aprovado:

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

Chow Mok Im Heng............................................................81,88

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十
個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
（經社會文化司司長於二零一三年六月十日的批示認可）

二零一三年五月二十九日於社會工作局

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), o candidato
pode 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
Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Junho de 2013).

典試委員會：

Instituto de Acção Social, aos 29 de Maio de 2013.

主席：特級技術員

王建傳

正選委員：特級技術員

余永達

O Júri:
Presidente: Wong Kin Chun, técnico especialista.
Vogais efectivos: Iu Veng Tat, técnico especialista; e

首席技術員

黃志勇（行政公職局指定）

（是項刊登費用為 $1,057.00）

valores

Wong Chi Iong, técnico principal (pelos SAFP).
(Custo desta publicação $ 1 057,00)
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體 育 發 展 局

INSTITUTO DO DESPORTO

名 單

Listas

為填補體育發展局編制外合同人員技術員職程第一職階首
席技術員兩缺，經於二零一三年四月二十四日第十七期《澳門特
別行政區公報》第二組刊登公告，以審查文件及有限制性方式進
行普通晉級開考。現公佈應考人最後成績如下：
合格應考人：

分

Dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental,
condicionado, para o preenchimento de dois lugares de técnico
principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, dos trabalhadores
contratados além do quadro do Instituto do Desporto, cujo
anúncio foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 24 de Abril de 2013:
Candidatos aprovados:

valores

1.º 陸建峰 ........................................................................ 83.75

1.º Lok Kin Fong..................................................................83,75

2.º 莫子恆 ........................................................................ 78.75

2.º Mok Chi Hang................................................................78,75

按第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自本

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, a contar da data da sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau.

名單於《澳門特別行政區公報》公佈日起計的十個工作天內提起
上訴。
（經社會文化司司長於二零一三年六月十四日的批示認可）

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 14 de Junho de 2013).

二零一三年六月三日於體育發展局

Instituto do Desporto, aos 3 de Junho de 2013.

典試委員會：

O júri:

主席：體育發展局行政財政處處長

Presidente: Lam Kuok Hong, chefe da Divisão Administrativa e Financeira do Instituto do Desporto.

林國洪

正選委員：體育發展局體育設備管理處處長
社會工作局二等高級技術員

Vogais efectivos: Prem Singh Mann, chefe da Divisão de Gestão do Equipamento Desportivo do Instituto do Desporto; e

萬展鵬

Tam Chi Kuong, técnico superior de 2.ª classe do Instituto de
Acção Social.

譚志廣

（是項刊登費用為 $1,263.00）

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

為填補體育發展局編制外合同人員技術員職程第一職階一
等技術員一缺，經於二零一三年四月十日第十五期《澳門特別行
政區公報》第二組刊登公告，以審查文件及有限制性方式進行普
通晉級開考。現公佈應考人最後成績如下：
合格應考人：

分

姚立德 ............................................................................. 72.81
按第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自本
名單於《澳門特別行政區公報》公佈日起計的十個工作天內提起
上訴。
（經社會文化司司長於二零一三年六月十四日的批示認可）

Do candidato ao concurso comum, de acesso, documental,
condicionado, para o preenchimento de um lugar de técnico de 1.ª
classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, dos trabalhadores contratados além do quadro do Instituto do Desporto, cujo anúncio
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, de 10 de Abril de 2013:
Candidato aprovado:

valores

Io Lap Tak............................................................................ 72,81
Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 14 de Junho de 2013).

二零一三年六月三日於體育發展局
Instituto do Desporto, aos 3 de Junho de 2013.
O júri:

典試委員會：
主席：體育發展局行政財政處處長

林國洪

Presidente: Lam Kuok Hong, chefe da Divisão Administrativa e Financeira do Instituto do Desporto.
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正選委員：體育發展局社團體育及培訓輔助處處長
候補委員：民政總署一等技術員

麥炳耀

Manuel Domingos Luís

Vogal efectivo: Mac Peng Iu Luís, chefe da Divisão de Apoio
ao Associativismo Desportivo e à Formação do Instituto do
Desporto.
Vogal suplente: Manuel Domingos Luís Pereira, técnico de 1.ª
classe do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.

Pereira
（是項刊登費用為 $1,194.00）

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

為填補體育發展局編制外合同人員技術輔導員職程第一職
階首席特級技術輔導員一缺，經於二零一三年四月十日第十五期
《澳門特別行政區公報》第二組刊登公告，以審查文件及有限制
性方式進行普通晉級開考。現公佈應考人最後成績如下：
合格應考人：
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分

李沛榮 ............................................................................ 81.88
按第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自本
名單於《澳門特別行政區公報》公佈日起計的十個工作天內提起
上訴。
（經社會文化司司長於二零一三年六月十四日的批示確認）

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar
de adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico dos trabalhadores contratados além do
quadro do Instituto do Desporto, cujo anúncio foi publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 15, II Série, de 10 de Abril de 2013:
Candidato aprovado:

valores

Lei Pui Veng....................................................................... 81,88
Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente
lista, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 14 de Junho de 2013).

二零一三年六月三日於體育發展局

Instituto do Desporto, aos 3 de Junho de 2013.
O Júri:

典試委員會：
主席：體育發展局行政財政處處長

Presidente: Lam Kuok Hong, chefe da Divisão Administrativa e Financeira do Instituto do Desporto.

林國洪

正選委員：體育發展局社團體育及培訓輔助處處長 麥炳耀
勞工事務局二等技術員

Hong Chi Hang, técnico de 2.ª classe da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais.

洪志恆

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

（是項刊登費用為 $1,155.00）

為填補體育發展局編制外合同人員技術輔導員職程第一職
階特級技術輔導員一缺，經於二零一三年四月十日第十五期《澳
門特別行政區公報》第二組刊登公告，以審查文件及有限制性方
式進行普通晉級開考。現公佈應考人最後成績如下：
合格應考人：

分

José Maria Nunes.......................................................... 78.50
按第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自本
名單於《澳門特別行政區公報》公佈日起計的十個工作天內提起
上訴。

Vogais efectivos: Mac Peng Iu Luís, chefe da Divisão de
Apoio ao Associativismo Desportivo e à Formação do Instituto do Desporto; e

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de
adjunto-técnico dos trabalhadores contratados além do quadro
do Instituto do Desporto, cujo anúncio foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 15, II Série, de 10 de Abril de 2013:
Candidato aprovado:

valores

José Maria Nunes................................................................ 78,50
Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os

（經二零一三年六月十四日社會文化司司長的批示確認）

Assuntos Sociais e Cultura, de 14 de Junho de 2013).
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Instituto do Desporto, aos 3 de Junho de 2013.

二零一三年六月三日於體育發展局

O Júri:

典試委員會：
主席：體育發展局行政財政處處長

林國洪

Presidente: Lam Kuok Hong, chefe da Divisão Administrativa e Financeira do Instituto do Desporto.

正選委員：體育發展局一等技術員

莫子恆

Vogais efectivos: Mok Chi Hang, técnico de 1.ª classe do Instituto do Desporto; e

社會工作局二等技術員

黃佩文

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

（是項刊登費用為 $1,155.00）

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

為填補體育發展局編制外合同人員技術輔導員職程第一職
階首席技術輔導員四缺，經於二零一三年四月二十四日第十七期
《澳門特別行政區公報》第二組刊登公告，以審查文件及有限制
性方式進行普通晉級開考。現公佈應考人最後成績如下：
合格應考人：

分

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de quatro
lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de
adjunto-técnico dos trabalhadores contratados além do quadro
do Instituto do Desporto, cujo anúncio foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 17,
II Série, de 24 de Abril de 2013:
valores

1.º 黃詩華 ........................................................................ 81.63

Candidatos aprovados:

2.º 林美霞 ........................................................................ 79.75

1.º Wong Si Wa ....................................................................81,63

3.º 譚美珊 ........................................................................ 79.13

2.º Lam Mei Ha....................................................................79,75

4.º 黃雪玲 ........................................................................ 78.75

3.º Tam Mei San...................................................................79,13

按第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自本
名單於《澳門特別行政區公報》公佈日起計的十個工作天內提起
上訴。
（經二零一三年六月十四日社會文化司司長的批示確認）

4.º Wong Sut Leng...............................................................78,75
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, a contar da data da sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 14 de Junho de 2013).

二零一三年六月三日於體育發展局

Instituto do Desporto, aos 3 de Junho de 2013.
典試委員會：

O Júri:

主席：體育發展局體育設備管理處處長

萬展鵬

Presidente: Prem Singh Mann, chefe da Divisão de Gestão
do Equipamento Desportivo do Instituto do Desporto.

正選委員：體育發展局一等高級技術員

張淇

Vogais efectivos: Cheong Kei, técnico superior de 1.ª classe
do Instituto do Desporto; e

法務局顧問文案

唐伯福

Tong Pak Fok, letrado assessor da Direcção dos Serviços de
Assuntos de Justiça.

（是項刊登費用為 $1,292.00）

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

為填補體育發展局編制外合同人員行政技術助理員職程第
一職階首席行政技術助理員兩缺，經於二零一三年四月十日第
十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登公告，以審查文件
及有限制性方式進行普通晉級開考。現公佈應考人最後成績如
下：
合格應考人：

分

1.º 潘法洪 ........................................................................ 81.13

Dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental,
condicionado, para o preenchimento de dois lugares de assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, da carreira
de assistente técnico administrativo dos trabalhadores contratados além do quadro do Instituto do Desporto, cujo anúncio
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 15, II Série, de 10 de Abril de 2013:
Candidatos aprovados:

valores

1.º Pun Fat Hong..................................................................81,13
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合格應考人：

分

valores

Candidatos aprovados:

2.º Angelina Madeira de Carvalho da Silva ............... 79.50

2.º Angelina Madeira de Carvalho da Silva.....................79,50

按第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自本

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, a contar da data da sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau.

名單於《澳門特別行政區公報》公佈日起計的十個工作天內提起
上訴。
（經二零一三年六月十四日社會文化司司長的批示確認）

二零一三年六月三日於體育發展局

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 14 de Junho de 2013).

Instituto do Desporto, aos 3 de Junho de 2013.
O Júri:

典試委員會：
主席：體育發展局行政財政處處長

林國洪

正選委員：體育發展局一等高級技術員

張淇

教育暨青年局特級技術輔導員

鄺穎詩

Presidente: Lam Kuok Hong, chefe da Divisão Administrativa e Financeira do Instituto do Desporto.
Vogais: Cheong Kei, técnico superior de 1.ª classe do Instituto do Desporto; e
Kuong Weng Si, adjunto-técnico especialista da Direcção
dos Serviços de Educação e Juventude.

（是項刊登費用為 $1,331.00）

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

公 告

Anúncio

公開招標
「為體育發展局轄下游泳池提供救生員服務」
按照七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，並根據社
會文化司司長於二零一三年六月十四日的批示，體育發展局現為
下列本局轄下游泳池於二零一三年十月十六日至二零一五年十月
十五日期間的救生員服務，代表判給人進行公開招標程序：
1. 澳門區游泳池：

Concurso público
Prestação de serviços de salvamento nas piscinas
afectas ao Instituto do Desporto
Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M,
de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 14 de Junho de 2013,
o Instituto do Desporto vem proceder, em representação do
adjudicante, à abertura do concurso público para a prestação
de serviços de salvamento nas seguintes piscinas afectas ao
Instituto do Desporto durante o período de 16 de Outubro de
2013 a 15 de Outubro de 2015:
1. Piscinas da zona de Macau:

a）鮑思高體育中心游泳池；
b）巴坡沙體育中心游泳池。

a) Piscina do Centro Desportivo do Colégio D. Bosco; e
b) Piscina do Centro Desportivo Tamagnini Barbosa.
2. Piscinas da zona da Taipa

2. 氹仔區游泳池：
a）嘉模泳池室內游泳池/室外游泳池；
b）奧林匹克體育中心游泳館。
有意投標者可於本招標公告刊登日起，於辦公時間上午九時
至下午一時、下午二時三十分至五時三十分，前往位於羅理基博
士大馬路澳門綜藝館第一座四樓體育發展局總部接待處查閱卷
宗或繳付$500.00（澳門幣伍佰元正）購買招標案卷複印本一份
又或於本局網頁（www.sport.gov.mo）下載區內免費下載。

a) Piscinas coberta e Piscina ao ar livre das Piscinas do Carmo; e
b) Piscina do Centro Desportivo Olímpico.
A partir da data da publicação do presente anúncio, os interessados poderão dirigir-se ao balcão de atendimento da
sede do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo
Rodrigues, s/n, Fórum de Macau, Bloco 1, 4.º andar, no horário de expediente, das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas,
para consulta do processo do concurso ou para obtenção da
cópia do processo, mediante o pagamento da importância de
$ 500,00 (quinhentas) patacas ou ainda mediante a transferência gratuita de ficheiros pela internet no Download ficheiro da
página electrónica: www.sport.gov.mo.

第 26 期 —— 2013 年 6 月 26 日

澳門特別行政區公報——第二組

8836

在遞交標書期限屆滿前，有意投標者應自行前往體育發展
局總部，以了解有否附加說明之文件。

遞交標書的截止時間為二零一三年七月二十四日中午十二
時正，逾時的 標書不被 接 納。投標人 須 於該截止時間前將 投
標 書 交 往 位 於 上 指 地 址 的 體 育 發 展 局 總 部，且 需 同 時 繳 交
$560,000.00（澳門幣伍拾陸萬元正）作為臨時保證金。如投標
人選擇以銀行擔保方式時，有關擔保需由獲許可合法在澳門特
別行政區從事業務的銀行發出並以“體育發展基金”為抬頭人，
或前往體育發展局總部行政財政處繳交相同金額的現金或支
票。

開標將訂於二零一三年七月二十五日上午九時三十分在羅理
基博士大馬路澳門綜藝館第一座四樓體育發展局總部會議室進
行。標書自開標日起計九十日內有效。

Os interessados deverão comparecer na sede do Instituto do
Desporto até à data limite para tomar conhecimento dos eventuais esclarecimentos adicionais.
O prazo para a apresentação das propostas termina às 12,00
horas do dia 24 de Julho de 2013, não sendo admitidas propostas fora do prazo. Os concorrentes devem apresentar a sua
proposta dentro do prazo estabelecido, na sede do Instituto
do Desporto, no endereço acima referido, acompanhada de
uma caução provisória no valor de $ 560 000,00 (quinhentas e
sessenta mil) patacas. Caso o concorrente opte pela garantia
bancária, esta deve ser emitida por um estabelecimento bancário legalmente autorizado a exercer actividade na RAEM e à
ordem do Fundo de Desenvolvimento Desportivo ou efectuar
um depósito em numerário ou em cheque na mesma quantia,
na Divisão Administrativa e Financeira na sede do Instituto do
Desporto.
O acto público de abertura das propostas do concurso terá
lugar no dia 25 de Julho de 2013, pelas 9,30 horas, no auditório
da sede do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, Fórum de Macau, Bloco 1, 4.º andar.
As propostas são válidas durante noventa dias a contar da
data da sua abertura.

二零一三年六月二十日於體育發展局

代局長

戴祖義

Instituto do Desporto, aos 20 de Junho de 2013.
O Presidente do Instituto, substituto, José Tavares.

（是項刊登費用為 $2,447.00）

(Custo desta publicação $ 2 447,00)

高  等  教  育  輔  助  辦  公  室

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

名 單

Lista

高等教育輔助辦公室以散位合同方式填補運輸範疇輕型車
輛司機職程第一職階輕型車輛司機一缺，經二零一三年一月三十
日第五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普
通對外入職開考通告。現公佈最後成績名單如下：

Candidatos aprovados:

合格應考人：
名次 姓名

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de motorista de ligeiros, 1.º escalão, área de
transporte, da carreira de motorista de ligeiros, em regime de
contrato de assalariamento, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 5,
II Série, de 30 de Janeiro de 2013:

總成績

Lugar

Nome

1.º 羅炳輝 ................................................................... 74.52
2.º 陳伯強 ................................................................... 69.66
3.º 胡偉堂 ................................................................... 62.75

Pontuação
final

1.º Lo Peng Fai..............................................................74,52
2.º Chan Pak Keong......................................................69,66
3.º Wu Wai Tong...........................................................62,75

備註：
a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉
級培訓》第二十三條第九款的規定：

——因缺席駕駛知識考試被淘汰之投考人：2名；

Observações:
a) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos):
— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos de
condução: dois;
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— Excluídos por terem faltado à prova de condução: um.

——因缺席駕駛技術測試被淘汰之投考人：1名；
b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉
級培訓》第二十五條第三款的規定：

b) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos):

——因駕駛知識考試不合格被淘汰之投考人：7名；

— Excluídos por terem reprovado na prova de conhecimentos de condução: sete;

——因駕駛技術測試不合格被淘汰之投考人：2名；

— Excluídos por terem reprovado na prova de condução:
dois.

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

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 no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, para a
entidade que autorizou a abertura do concurso.

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單在《澳門特別行政
區公報》公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上
訴。
（經社會文化司司長於二零一三年六月七日的批示確認）

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 7 de Junho de 2013).

二零一三年五月三十一日於高等教育輔助辦公室

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 31 de Maio de
2013.

典試委員會：
主席：職務主管

陳家豪

O Júri do concurso:

正選委員：顧問高級技術員

林文達

首席高級技術員

侯靜容

Presidente: Chan Ka Hou, chefe funcional.
Vogais efectivos: Lam Man Tat, técnico superior assessor; e
Hao Cheng Iong, técnica superior principal.

（是項刊登費用為 $2,140.00）

(Custo desta publicação $ 2 140,00)

公 告

Anúncio

高等教育輔助辦公室為填補下列空缺，經二零一三年五月
二十九日第二十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核
方式進行普通對外入職開考的通告，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，臨時名單已張貼於羅理基博士大馬路614A-640號龍成大廈
高等教育輔助辦公室七樓的公告欄，並上載到本辦網頁（ht t p://
www.gaes.gov.mo）以供查閱：
編制內壹缺及編制外合同十缺之管理範疇技術員職程第一
職階一等技術員；

編制外合同四缺之語言、文化及文學範疇技術員職程第一職
階一等技術員。

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos», se encontram afixadas, para consulta,
no quadro de anúncio, no 7.º andar do Gabinete de Apoio ao
Ensino Superior, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues
n.os 614A-640, Edf. Long Cheng, e disponibilizada no website
deste Gabinete (http://www.gaes.gov.mo), as listas provisórias
dos candidatos aos concursos comuns, de ingresso externo, de
prestação de provas, para o preenchimento das seguintes vagas
do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 22, II Série, de 29 de Maio de 2013:
Um lugar de técnico de 1.a classe, 1.º escalão, do quadro do
pessoal e dez lugares em regime de contrato além do quadro,
da área de gestão, da carreira de técnico;
Quatro lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da área
de línguas, cultura e literatura, em regime de contrato além do
quadro, da carreira de técnico.

二零一三年六月二十日於高等教育輔助辦公室

主任

蘇朝暉

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 20 de Junho de
2013.
O Coordenador do Gabinete, Sou Chio Fai.

（是項刊登費用為 $1,087.00）

(Custo desta publicação $ 1 087,00)
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澳 門 大 學

UNIVERSIDADE DE MACAU

通 告

Avisos

澳門大學資 訊 及 通 訊 科 技 總 監 根 據《行政 程 序法典》第
三十八條及刊登於二零一零年一月十三日《澳門特別行政區公
報》第二期第二組之澳門大學通告內有關澳門大學校長核准之
授權的第十八款作出以下決定：
一、轉授予電腦教學暨技術服務處處長柯潔紅或其代任人
作出下列行為的職權：
（一）根據法律規定，核准其管轄員工享受年假及接受合理
缺勤之解釋；
（二）核准其管轄員工進行法律容許的超時工作；

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo e da alínea n.º 18 da delegação de poderes aprovada pelo reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no
aviso de Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 de
Janeiro de 2010, o director do Gabinete para as Tecnologias de
Informação e Comunicação da Universidade de Macau decidiu
o seguinte:
1. Subdelegar na chefe da Secção de Informática Pedagógica
e Serviços Técnicos, O Kit Hong, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:
1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justificação das faltas ao serviço dos trabalhadores afectos à unidade que dirige, de acordo com as disposições legais;
2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias
por parte dos trabalhadores subordinados, nos termos permitidos por lei;

（三）簽署執行有權限實體決定所需之公函及文件。
二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回
權。
三、由二零一二年八月一日起至本通告在《澳門特別行政區
公報》刊登日期間，獲轉授權者在上述轉授權範圍內所作之行為
均被追認。
二零一三年六月二十日於澳門大學

3) Assinar correspondência oficial e documentos necessários
para executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.
2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo
dos poderes de superintendência e avocação do delegante ou
subdelegante.
3. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 1 de
Agosto de 2012 e a data da publicação do presente aviso no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Universidade de Macau, aos 20 de Junho de 2013.

澳門大學資訊及通訊科技總監

何偉耀

（是項刊登費用為 $1,361.00）

澳門大學資 訊 及 通 訊 科 技 總 監 根 據《行政 程 序法典》第
三十八條及刊登於二零零九年十二月二日《澳門特別行政區公
報》第四十八期第二組澳門大學通告內有關澳門大學財務委員
會核准之授權的第二十款作出以下決定：

一、轉授予電腦教學暨技術服務處處長柯潔紅或其代任人
作出下列行為的職權：

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄部
門的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；

（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得
工程、資產及勞務，其上限則為上款所指金額的一半；

O Director do Gabinete para as Tecnologias de Informação
e Comunicação da Universidade de Macau, Ho Wai Io.
(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo e da alínea n.º 20 da delegação de poderes aprovada pela Comissão de Gestão Financeira da Universidade de
Macau, que foi publicada no aviso de Universidade de Macau
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 48, II Série, de 2 de Dezembro de 2009, o director do
Gabinete para as Tecnologias de Informação e Comunicação
da Universidade de Macau decidiu o seguinte:
1. Subdelegar na chefe da Secção de Informática Pedagógica
e Serviços Técnicos, O Kit Hong, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:
1) Aprovar a realização de despesas inseridas no orçamento
privativo da Universidade de Macau e no âmbito da respectiva
unidade que dirige, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil
patacas);
2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido no número anterior é reduzido a metade;
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（三）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作的開
支。
二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回
權。
三、由二零一二年八月一日起至本通告在《澳門特別行政區
公報》刊登日期間，獲轉授權者在上述轉授權範圍內所作之行為
均被追認。
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3) Aprovar as despesas com horas extraordinárias dos trabalhadores subordinados, de acordo com os requisitos legais.
2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo
dos poderes de superintendência e avocação do delegante ou
subdelegante.
3. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado no âmbito dos poderes ora subdelegados, entra o dia 1 de
Augusto de 2012 e a data da publicação do presente aviso no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Universidade de Macau, aos 20 de Junho de 2013.

二零一三年六月二十日於澳門大學
澳門大學資訊及通訊科技總監

何偉耀

O Director do Gabinete para as Tecnologias de Informação
e Comunicação de Universidade de Macau, Ho Wai Io.

（是項刊登費用為 $1,468.00）

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

旅 遊 學 院

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA

公 告

Anúncio

按照刊登於二零一三年三月十三日第十一期第二組《澳門特
別行政區公報》的通告，有關本學院通過考核方式進行普通對
外入職開考，以編制外合同聘請的第一職階二等技術員（會展管
理範疇）一缺。茲根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、
甄選及晉級培訓》第十九條第二款及第三款的規定，現公布確定
名單、知識考試詳情及須知已張貼於望廈山旅遊學院校本部協
力樓行政暨財政輔助部告示板以供查閱，並上載於本學院網頁
www.ift.edu.mo。

同時根據上述行政法規第二十條第一款的規定，被除名的
投考人可自本公告公布之日起計十個工作日內，就被除名一事向

São avisados os candidatos 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 gestão de
eventos, em regime de contrato além do quadro do Instituto
de Formação Turística, aberto por aviso publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 11,
II Série, de 13 de Março de 2013. A lista definitiva, os pormenores e as instruções da prova de conhecimentos encontram-se afixadas, para consulta, no quadro de anúncio de Serviço
de Apoio Administrativo e Financeiro deste Instituto, sito no
Edifício «Equipa» do Campus principal, na Colina de Mong-Há, e disponibilizadas no website deste Instituto: (http://www.
ift.edu.mo), ao abrigo do disposto no n.º 2 e n.º 3 do artigo 19.º
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos».
Nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do referido regulamento
administrativo, os candidatos excluídos podem recorrer da exclusão no prazo de dez dias úteis, contados da data da publicação da presente lista definitiva, para a entidade que autorizou a
abertura do concurso.

許可開考的實體提起上訴。

二零一三年六月二十日於旅遊學院

代院長

甄美娟

Instituto de Formação Turística, aos 20 de Junho de 2013.
A Presidente do Instituto, substituta, Ian Mei Kun.

（是項刊登費用為 $1,155.00）

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

社 會 保 障 基 金

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

名 單

Listas

社會保障基金為填補人員編制技術輔助人員組別之第一職
階首席特級技術輔導員兩缺，經於二零一三年四月十七日第十六

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de dois
lugares de adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão,
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期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以有限制及審查文件方
式進行的普通晉級開考的公告，現公佈應考人成績如下：
合格應考人：

分

1.º 李夏薇 ........................................................................ 92.81
2.º Mene se s e C a st ro S eabra de M a s c a ren ha s,
Ricardo Manuel ....................................................... 89.94
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，應考人可自本成績名單公佈之日起十
個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
（經二零一三年六月二十日行政管理委員會會議確認）

do grupo de pessoal técnico de apoio do quadro de pessoal do
Fundo de Segurança Social, aberto por anúncio publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 16, II Série, de 17 de Abril de 2013:
Candidatos aprovados:

valores

1.º Lei Ha Mei......................................................................92,81
2.º Meneses e Castro Seabra de Mascarenhas, Ricardo
Manuel.............................................................................89,94
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 na reunião do Conselho de Administração, de 20
de Junho de 2013).

二零一三年六月十三日於社會保障基金

Fundo de Segurança Social, aos 13 de Junho de 2013.

典試委員會：
代主席：首席技術員

Júri:

關冠群

Presidente, substituta: Kuan Kun Kuan, técnica principal.
正選委員：教育暨青年局二等技術員
候補委員：二等翻譯員

梁永滿

Vogais efectivos: Leong Weng Mun, técnico de 2.ª classe da
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude; e

劉嘉健

Vogal suplente: Lao Ka Kin, intérprete-tradutor de 2.ª classe.
（是項刊登費用為 $1,331.00）

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

社會保障基金為填補以編制外合同任用的技術員組別之第
一職階一等技術員（資訊範疇）一缺，經於二零一三年四月十七
日第十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以有限制及審
查文件方式進行的普通晉級開考的公告，現公佈應考人成績如
下：
合格應考人：

分

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar
de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de informática, do grupo de pessoal técnico, provido em regime de contrato além do
quadro do Fundo de Segurança Social, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 16, II Série, de 17 de Abril de 2013:
Candidato aprovado:

valores

崔振威 ............................................................................ 78.94

Choi Chan Wai.................................................................... 78,94

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

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.

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十
個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
（經二零一三年六月二十日行政管理委員會會議確認）

(Homologada na reunião do Conselho de Administração, de 20
de Junho de 2013).

二零一三年六月十四日於社會保障基金

Fundo de Segurança Social, aos 14 de Junho de 2013.

典試委員會：

O Júri:
主席：資訊處處長

冼偉棠

正選委員：首席技術員

Presidente: Sin Vai Tong, chefe da Divisão de Informática.

關冠群

法律及司法培訓中心一等技術員
（是項刊登費用為 $1,194.00）

Vogais efectivos: Kuan Kun Kuan, técnica principal; e
馮晧

Fong Hou, técnico de 1.ª classe do Centro de Formação Jurídica e Judiciária.
(Custo desta publicação $ 1 194,00)
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澳 門 格 蘭 披 治 大 賽 車 委 員 會

COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

公 告

Anúncio

澳門特別行政區政府公開宣佈，根據社會文化司司長於二零
一三年六月十四日作出的批示，批准為判給“第5號工程——安
裝水塘看台座位及頂蓋——第六十屆澳門格蘭披治大賽車”的
招標程序。

1. 招標實體：澳門格蘭披治大賽車委員會。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：水塘步行徑區域。

4. 承投工程目的：為水塘旁邊的步行徑的賽車看台區域設
計、搭建及拆卸臨時的觀眾看台，名稱為“水塘看台”及“主看
台”
，包括建造基礎及看台頂蓋的支承結構，以及看台周邊的梯
級通道，調整所需地面平水及所需的相關工作。
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A Região Administrativa Especial de Macau faz público
que, de acordo com o despacho do Ex. mo Senhor Secretário
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 14 de Junho de 2013, foi
autorizado o procedimento administrativo para adjudicação da
empreitada designada por «Obra n.º 5 — Instalação de Bancadas e Coberturas junto ao reservatório para o 60.º Grande
Prémio de Macau».
1. Entidade que põe a obra a concurso: Comissão do Grande
Prémio de Macau.
2. Modalidade do procedimento: concurso público.
3. Local de execução da obra: zona do passeio pedonal do
reservatório.
4. Objecto da empreitada: planeamento, montagem e desmontagem das bancadas provisórias para espectadores, localizadas no passeio pedonal do reservatório, denominadas por
«Reservoir Stand» e «Grandstand», incluindo a construção das
fundações e estrutura de suporte da cobertura, o nivelamento
do terreno da obra e a construção de acessos, passagens e todos os trabalhos preparatórios.

5. 最長施工期：承投規則內所列明的期限。

5. Prazo máximo de execução: datas limite constantes do caderno de encargos.

6. 標書的有效期：90日，由公開開標儀式起計。

6. Prazo de validade das propostas: noventa dias, a contar do
acto público do concurso.

7. 承投類型：以總額承投。

8. 臨時保證金：澳門幣叁拾萬元正（$300,000.00），可以以
現金或保付支票交付旅遊局財政處或以支付“澳門格蘭披治大
賽車委員會”及註明用途的銀行擔保或保險擔保方式提交。

9. 確定保證金：判給總價百分之五。

10. 底價：不設底價。

11. 接納條件：在土地工務運輸局具施工註冊登記的公司。

12. 延期：倘若因不可抗力之原因，導致公共部門停止辦公，
原定的交標期限順延至緊接的第一個工作日同樣時間。

13. 交標地點、日期及時間：直至七月二十二日下午五時四十五
分前，遞交至澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓1樓澳
門格蘭披治大賽車委員會。

14. 講解會：有意者可出席於七月三日上午十時，於澳門格蘭
披治大賽車委員會一樓104室舉辦之公開招標講解會。

7. Tipo de empreitada: por preço global.
8. Caução provisória: $ 300 000,00 (trezentas mil patacas),
podendo ser prestada por depósito em numerário ou mediante
cheque visado, a entregar na Divisão Financeira da Direcção
dos Serviços de Turismo, ou por garantia bancária ou seguro-caução, aprovados nos termos legais, à ordem da Comissão
do Grande Prémio de Macau, devendo ser especificado o fim a
que se destina.
9. Caução definitiva: 5% do preço total de adjudicação.
10. Valor da obra: sem preço base.
11. Condições de admissão: entidades inscritas na Direcção
dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes na modalidade de execução de obras.
12. Adiamento: em caso de encerramento dos serviços públicos por motivo de força maior, o termo do prazo de entrega das
propostas será adiado para o primeiro dia útil imediatamente
seguinte, à mesma hora.
13. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: sede
da Comissão do Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na
Avenida da Amizade n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º
andar, até às 17,45 horas do dia 22 de Julho.
14. Sessão de esclarecimento: os interessados podem assistir
à sessão de esclarecimento deste concurso público que terá
lugar às 10,00 horas, do dia 3 de Julho, na sala 104, 1.º andar da
sede da Comissão do Grande Prémio de Macau.

第 26 期 —— 2013 年 6 月 26 日

澳門特別行政區公報——第二組

8842

15. 開標地點、日期及時間：

15. Local, dia e hora do acto público do concurso:

地點：澳門格蘭披治大賽車委員會。

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau;

日期及時間：七月二十三日上午十時。
16. 開啟標書時，投標人應出席開啟標書儀式以提出倘有的
異議及/或解釋標書文件內可能出現之疑問。
17. 投標書的評核標準及其所佔的比重：
a）價格70%；

Dia e hora: 23 de Julho, pelas 10,00 horas.
16. Os concorrentes deverão fazer-se representar no acto público de abertura das propostas para apresentação de eventuais
reclamações e/ou esclarecimento de dúvidas acerca da documentação integrante da proposta.
17. Critérios de apreciação das propostas e respectivos factores de ponderação:
a) Preço: 70%;

b）工期10%；

b) Prazo de execução: 10%;

c）施工計劃10%；及

c) Plano de trabalhos: 10%

i. 詳細度、說明、步驟及關鍵的工作程序3%；

i. Nível de detalhe, descrição, encadeamento e caminho crítico das tarefas: 3%;

ii. 人力資源及建議資源的合適性7%；

ii. Adequabilidade à mão-de-obra e meios propostos: 7%.

d）同類型之施工經驗10%；

d) Experiência em obras semelhantes: 10%

i. 曾實施同類型、其金額及規模相等或超過現招標的工程，
連同公共工程主發出之質量驗收證明5%；
ii. 同類型公共或私人工程的經驗5%；
計算之方式根據招標方案內第11條之說明。
18. 查閱程序及取得公開招標程序副本之地點、日期及時間：
地點：澳門格蘭披治大賽車委員會。
日期及時間：自本公告刊登日起至公開招標開標日及時間的

i. Obras executadas deste tipo, de valor e dimensão igual ou
superior, com comprovativos de recepção e de qualidade pelos
Donos de Obras Públicas: 5%;
ii. Currículo de obras públicas e privadas desta natureza:
5%.
O cálculo está descrito no artigo 11.º do programa do concurso.
18. Local, data, horário para exame do processo e preço para
a obtenção de cópia:
Local: Comissão do Grande Prémio de Macau;
Data e horário: dias úteis, a contar da data da publicação do
anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso;

辦公日。
價格：$500.00（澳門幣伍佰元整）。
二零一三年六月二十一日於澳門格蘭披治大賽車委員會
協調員

João Manuel Costa Antunes（安棟樑）

Preço: $500,00 (quinhentas patacas).
A Comissão do Grande Prémio de Macau, aos 21 de Junho
de 2013.
O Coordenador da Comissão, João Manuel Costa Antunes.

（是項刊登費用為 $3,843.00）

(Custo desta publicação $ 3 843,00)

旅 遊 危 機 處 理 辦 公 室

GABINETE DE GESTÃO DE CRISES DO TURISMO

公 告

Anúncio

為旅遊危機處理辦公室以編制外合同任用的技術輔導員職
程第一職階首席技術輔導員一缺以審查文件及有限制方式進行
普通晉級開考，開考公告經於二零一三年五月二十二日第二十一
期《澳門特別行政區公報》第二組刊登。現根據第23/2011號行

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 Quadro de Informação do Gabinete de Gestão de
Crises do Turismo, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção,
n.os 335-341, Edifício «Hot Line», 5.º andar, Macau, e na página
electrónica destes Serviços (http://www.ggct.gov.mo), a lista

N.º 26 — 26-6-2013
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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在
澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈5樓旅遊危機處理辦公室
告示板及本局網頁（http://www.ggct.gov.mo）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
確定名單。
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provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para acesso a um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico,
provido em regime de contrato além do quadro do Gabinete de
Gestão de Crises do Turismo, aberto por anúncio publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 21, II Série, de 22 de Maio de 2013.
A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5
do artigo 18.º do regulamento administrativo supracitado.

二零一三年六月十九日於旅遊危機處理辦公室

Gabinete de Gestão de Crises do Turismo, aos 19 de Junho
de 2013.

協調員

文綺華

A Coordenadora do Gabinete, Maria Helena de Senna Fernandes.

（是項刊登費用為 $1,155.00）

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

土 地 工 務 運 輸 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES

名 單
Lista
土地工務運輸局為填補編制外合同人員第一職階顧問高級
技術員一缺，經於二零一三年五月二日第十八期《澳門特別行政
區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的方式進行的普通晉
級開考的公告。現公佈准考人評核成績如下：
合格准考人：

分

張燕芳 ............................................................................. 86.56
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，准考人可自本名單公佈之日起計十個
工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經二零一三年六月十八日運輸工務司司長的批示確認）

二零一三年六月十三日於土地工務運輸局

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga
de técnico superior assessor, 1.º escalão, do pessoal contratado
além do quadro da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), aberto por anúncio publicado
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 18, II Série, de 2 de Maio de 2013:
Candidato aprovado:

valores

Cheung In Fong................................................................... 86,56
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), candidato
pode interpor recurso da presente lista 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
Transportes e Obras Públicas, de 18 de Junho de 2013).

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, aos 13 de Junho de 2013.

典試委員會：

O Júri:

主席：土地工務運輸局顧問高級技術員

黎永亮

正選委員：土地工務運輸局顧問高級技術員

社會工作局顧問高級技術員

鍾景元

龍偉雄

（是項刊登費用為 $1,468.00）

Presidente: Lai Weng Leong, técnico superior assessor da
DSSOPT.
Vogais efectivos: Chong Keng Un, técnico superior assessor
da DSSOPT; e
Long Wai Hung, técnico superior assessor do Instituto de
Acção Social.
(Custo desta publicação $ 1 468,00)
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港 務 局

CAPITANIA DOS PORTOS

名 單

Listas

港務局為填補編制外合同人員高級技術員職程第一職階一
等高級技術員一缺，以審查文件及有限制的方式進行普通晉級
開考，其開考公告已刊登於二零一三年四月十七日第十六期《澳
門特別行政區公報》第二組內。現公佈准考人評核成績如下：
合格准考人：

分

梁曉恩 ............................................................................. 76.50
根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自
本名單公佈之日起計 十個工作天內向核准開考的實體提起訴
願。

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior dos trabalhadores contratados além do quadro
da Capitania dos Portos, cujo anúncio do aviso de abertura foi
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 17 de Abril de 2013:
Candidato aprovado:

valores

Leong Hio Ian...................................................................... 76,50
Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lista
à entidade competente, 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 6 de Junho de 2013).

（經二零一三年六月六日運輸工務司司長的批示確認）

Capitania dos Portos, aos 29 de Maio de 2013.

二零一三年五月二十九日於港務局

O Júri:
典試委員會：
主席：港務局顧問高級技術員

吳德龍

委員：教育暨青年局首席顧問高級技術員
港務局一等高級技術員

Presidente: Ng Tak Long, técnico superior assessor da Capitania dos Portos.
Vogais: Chan Kai Chon, técnico superior assessor principal
da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude; e

陳繼春

Leong Chi Hou, técnico superior de 1.ª classe da Capitania
dos Portos.

梁志豪

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

（是項刊登費用為 $1,263.00）

港務局為填補編制外合同人員技術輔導員職程第一職階一
等技術輔導員三缺，以審查文件及有限制的方式進行普通晉級
開考，其開考公告已刊登於二零一三年四月三日第十四期《澳門
特別行政區公報》第二組內。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 três lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de
adjunto-técnico dos trabalhadores contratados além do quadro
da Capitania dos Portos, cujo anúncio do aviso de abertura foi
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, de 3 de Abril de 2013:
Candidatos aprovados:

valores

1.º 崔震聲 ........................................................................ 68.00

1.º Choi Chan Seng..............................................................68,00

2.º 李敏琪 ........................................................................ 67.00

2.º Lei Man Kei....................................................................67,00

3.º 鄭峰 ............................................................................ 64.50

3.º Chiang Fong....................................................................64,50

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自
本名單公佈之日起計 十個工作天內向核准開考的實體提起訴
願。
（經二零一三年六月十三日運輸工務司司長的批示確認）

二零一三年六月三日於港務局

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente
lista à entidade competente, 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 13 de Junho de 2013).

Capitania dos Portos, aos 3 de Junho de 2013.
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O Júri:

典試委員會：
主席：港務局一等高級技術員

港務局二等技術員

Presidente: Lam Wai Pong, técnico superior de 1.ª classe da
Capitania dos Portos.

林衛邦

正選委員：行政公職局一等技術員

Vogais efectivos: Leong Man Chong, técnica de 1.ª classe da
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública; e

梁曼莊

楊亞真

Ieong A Chan, técnica de 2.ª classe da Capitania dos Portos.

（是項刊登費用為 $1,263.00）

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

港務局為填補編制外合同人員高級技術員職程第一職階顧
問高級技術員一缺，以審查文件及有限制的方式進行普通晉級
開考，其開考公告已刊登於二零一三年五月八日第十九期《澳門
特別行政區公報》第二組內。現公佈准考人評核成績如下：
合格准考人：

分

尚永儉 ............................................................................ 62.00
根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自
本名單公佈之日起計 十個工作天內向核准開考的實體提起訴
願。
（經二零一三年六月十八日運輸工務司司長的批示確認）

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar
de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico
superior dos trabalhadores contratados além do quadro da
Capitania dos Portos, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 19, II Série, de 8 de Maio de 2013:
valores

Candidato aprovado:

Seong Weng Kim................................................................ 62,00
Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente
lista à entidade competente, 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 18 de Junho de 2013).

Capitania dos Portos, aos 10 de Junho de 2013.

二零一三年六月十日於港務局

O Júri:

典試委員會：
主席：港務局處長

Presidente: Wong Man Tou, chefe de divisão da Capitania
dos Portos.

黃文濤

正選委員：博彩監察協調局顧問高級技術員
港務局首席顧問高級技術員

李潔珊

甄耀平

Vogais efectivos: Lei Kit San, técnico superior assessor da
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos; e
Mário Alexandre Chin, técnico superior assessor principal
da Capitania dos Portos.

（是項刊登費用為 $1,155.00）

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

公 告

Anúncios

港務局為填補編制外合同人員以下空缺，經於二零一三年二
月二十七日第九期《澳門特別行政區公報》第二組副刊內刊登以
考核方式進行普通對外入職開考的通告，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》第十九條第二款的
規定，確定名單已張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行
政處/人事科，並上載到本局網頁（www.marine.gov.mo）以供查
閱：
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Torna-se público que, ao abrigo do disposto 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 encontram afixadas,
para consulta, no Departamento de Administração e Finanças/
/Divisão Administrativa/Secção de Pessoal, sito na Calçada da
Barra, Quartel dos Mouros e disponibilizadas no website desta
Capitania (www.marine.gov.mo), as listas definitivas dos candidatos admitidos aos concursos comuns, de ingresso externo,
de prestação de provas, para o preenchimento dos seguintes lugares do pessoal contratado além do quadro da Capitania dos
Portos, cujos avisos de abertura foram publicados no Suplemento do Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 9, II Série, de 27 de Fevereiro de 2013:
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第一職階二等技術員（電子範疇）二缺；

Dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de electrónica;

第一職階二等技術員（機電工程範疇）一缺；

Um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de engenharia electromecânica;

第一職階二等技術員（客運碼頭事務範疇）二缺；

Dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área dos assuntos de terminais marítimos de passageiros;

第一職階二等技術員（公共財政範疇）一缺；

Um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área das finanças públicas;

第一職階二等技術員（水資源管理範疇）一缺；
第一職階二等技術員（水務技術範疇）一缺；

Um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de gestão
de recursos hídricos;

第一職階二等技術員（設計推廣範疇）一缺。

Um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de tecnologia em águas; e

二零一三年六月二十日於港務局

Um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área do design
promocional.
局長

黃穗文

（是項刊登費用為 $1,390.00）

Capitania dos Portos, aos 20 de Junho de 2013.
A Directora, Wong Soi Man.
(Custo desta publicação $ 1 390,00)

為填補 港 務局人員編制內海上交 通控制員職 程 第一職 階
首席特級海上交通控制員三缺，經二零一三年五月二十二日第
二十一期《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
publicada na internet desta Capitania, a lista provisória dos
candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de três lugares de controlador
de tráfego marítimo especialista principal, 1.º escalão, da carreira de controlador de tráfego marítimo do quadro de pessoal
da Capitania dos Portos, cujo anúncio do aviso de abertura foi
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 21, II Série, de 22 de Maio de 2013.
A lista provisória acima referida é considerada definitiva,
nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma legal.

二零一三年六月二十日於港務局
局長

黃穗文

Capitania dos Portos, aos 20 de Junho de 2013.
A Directora, Wong Soi Man.

（是項刊登費用為 $852.00）

(Custo desta publicação $ 852,00)

通 告

Aviso

按照運輸工務司司長於二零一三年一月八日的批示，以及根
據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法
規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，港務局現通過
考核方式進行普通對外入職開考，以編制外合同方式填補海事
人員職程第一職階三等海事人員三十八缺。

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Transportes e Obras Públicas, de 8 de Janeiro de
2013, 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 encontra aberto o concurso comum, de ingresso
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de trinta e oito lugares de pessoal marítimo de 3.ª classe, 1.º escalão,
da carreira de pessoal marítimo, em regime de contrato além
do quadro da Capitania dos Portos:
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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
告在《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接的第一個工作日起計
二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。
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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 presente concurso é válido por um ano, a contar da data
da publicação da lista classificativa.
2. Forma de provimento

2. 任用形式
經散位合同制度試用六個月後，以編制外合同制度任用，合
同為期一年，可續期。

O pessoal é provido em regime de contrato além do quadro,
pelo período de um ano, renovável, precedido de um período
experimental de seis meses em regime de contrato de assalariamento.
3. Condições de candidatura

3. 報考條件

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

投考人必須符合以下條件，方可投考：

3.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa
Especial de Macau;

3.1 澳門特別行政區永久性居民；

3.2 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 ETAPM, em vigor;

3.2 根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款
b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；
3.3 具備初中畢業學歷；
3.4 具備澳門航海學校發出的“水上運動員——水手課程”
證書或同等證書，或具備至少一年航海方面的經驗。

4. 報考辦法及地點
投考人須填妥第250/2011號行政長官批示核准的《投考報
名表》（格式一，可於印務局購買或該局網頁內下載），連同下列
文件於指定期限及辦公時間內，以親送方式前往萬里長城港務
局大樓行政及財政廳/行政處/行政輔助科報名：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本核對）；
b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本核對）；
c）本通告所要求的專業資格或工作經驗證明文件副本（須
出示正本核對）；

d）履歷（須以中文或葡文書寫，同時報考人須簽名，否則作
沒有遞交論）；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發出
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

3.3 Estejam habilitados com o ensino secundário geral;
3.4 Estejam habilitados com «curso de marinheiro para
desportistas náuticos» da Escola de Pilotagem de Macau ou
equivalente, ou possuam pelo menos um ano de experiência
profissional na área de navegação.
4. Forma e local de apresentação das candidaturas
Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição em
concurso», aprovado pelo Despacho do Chefe de Executivo
n.º 250/2011 (modelo 1 que se encontra à venda na Imprensa
Oficial ou disponível no website da referida entidade), e bem
como apresentar os documentos abaixo indicados, os quais devem ser entregues pessoalmente, até ao termo do prazo fixado
e durante o horário de expediente, no Departamento de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção de Apoio
Administrativo, sito na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros:
a) Cópia do documento de identificação válido (carece da
apresentação do original para efeitos de conferência);
b) Cópia do documento comprovativo da habilitações académicas exigidas no presente aviso (carece de apresentação do
original para efeitos de verificação e autenticação);
c) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações
profissionais ou experiência profissional exigidas no presente
aviso (carece de apresentação dos originais para efeitos de verificação e autenticação);
d) Nota curricular (em chinês ou português, assinada pelo
próprio candidato, sob pena de se considerar como falta de entrega da mesma);
e) Candidatos vinculados aos serviços públicos devem ainda
apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a que
pertencem, do qual constem, designadamente os cargos ante-

澳門特別行政區公報——第二組

8848

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。
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）、c）和e）項所指之文件，則免除遞交，但須於報考時明確聲
明。
5. 職務內容
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riormente 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 a serviços públicos ficam dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b),
c) e e) se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado expressamente tal facto na apresentação da candidatura.
5. Conteúdo funcional

5.1 服從船上指揮人員及具體工作中指導人員之工作分配；

5.1 Cumprir, quando embarcado, as directrizes e a distribuição de trabalhos indicados pelos superiores;

5.2 執行港務局船隻、相關設備及物料之日常維修、保養、清

5.2 Responsabilizar-se a executar especialmente pelos assuntos diários sobre reparação, manutenção, limpeza e conservação que estão relacionados com embarcações da Capitania dos
Portos e referidos equipamentos e materiais;

潔及保存工作；
5.3 在有需要時，經船上指揮人員同意及監督下，暫時執行
掌舵之工作；
5.4 在工作過程中，主動適時匯報與海事活動有關之異常情
況；
5.5 按工作需要，隨時候命，參與執行港務局職責範圍內之
工作，尤其是空難或海難時所需的海上搜索和救援工作；
5.6 按上級之指示，執行與海事活動有關之工作及輔助性工
作；

5.3 Quando necessário, praticar navegação, temporariamente com pré-acordo e vigilância do superior;
5.4 Aquando do exercício das funções, tomar iniciativa de
comunicar oportunamente ao superior qualquer anomalia relativa às actividades marítimas;
5.5 Em conformidade com o trabalho, tendo em vista a sua
pronta mobilização em caso de alerta SAR (Search and Rescue
— busca e salvamento no mar) motivado por acidente aéreo ou
marítimo;
5.6 Executar trabalhos relativos às actividades marítimas de
carácter auxiliar de acordo com instruções superiores;

5.7 操控船上導航、通訊、消防及推進系統；

5.7 Operar sistemas de ajuda à navegação, de comunicação,
de combate a incêndios e de propulsão;

5.8 確保船舶的輔助機械和器械的良好運作；

5.8 Assegurar o bom funcionamento da máquina assistida e
do instrumento nas embarcações;

5.9 對機械、輔助器械及有關設施進行清潔、加油和保養；
5.10 檢查燃油、潤滑油以及機械運作和保養所需的其他物
品是否足夠；

5.9 Proceder à beneficiação, limpeza, reabastecimento de gasolina e manutenção para máquinas, instrumentos assistidos e
referidas instalações;
5.10 Verificar se dispõe de suficientes combustíveis, lubrificantes e demais artefactos para o funcionamento e a manutenção das máquinas;

5.11 執行及參與海上搜救工作及相關演練；

5.11 Executar e participar nas operações de busca e salvamento no mar, bem como nos exercícios de simulacro;

5.12 確定所負責設備及設施的安全、清潔及整齊；

5.12 Assegurar as instalações e as máquinas em segurança,
limpeza e arrumação;

5.13 參與海上滅火以及防止碳氫化合物污染的工作。

5.13 Participar no combate a incêndios no mar e na prevenção da poluição de hidrocarbonetos.

6. 薪俸及福利
第一職階三等海事人員的薪俸點為第14/2009號法律訂定的
附件一表十七內所載的225點，以及享有公職法律制度規定的福
利及權利。
第一職階三等海事人員需要24小時輪班工作，按現行《澳門
公共行政工作人員通則》規定收取輪值津貼。

6. Vencimento e regalias
O pessoal marítimo de 3.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 225 da tabela indiciária de vencimento, constante do Mapa
17 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 e goza do direito e regalias
previstas no Regime Jurídico da Função Pública.
O pessoal marítimo de 3.ª classe, 1.º escalão, necessita de
prestar trabalho por turnos durante as 24 horas, sendo-lhe
atribuído o correspondente subsídio de turno nos termos do
ETAPM, em vigor.
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7. 甄選方法
甄選是通過下列各甄選方法的應用進行，並按如下方法作
出加權：
a）知識考試：80%；
第一階段：筆試，三小時（佔知識考試50%）；
第二階段：實踐試（佔知識考試50%）； 及
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7. Método de selecção
A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da
seguinte forma:
a) Prova de conhecimentos: 80%;
1.ª fase: Prova escrita, com a duração de três horas: (50% da
prova de conhecimentos);
2.ª fase: Prova prática: (50% da prova de conhecimentos); e
b) Análise curricular: 20%.

b）履歷分析：20%。
在知識考試及履歷分析中獲得結果以0分至100分表示，在
上款a）項知識考試的每一階段均具淘汰性質，在其中一階段成
績得分低於50分的投考人，將被淘汰且不能進入接續的階段。
知識考試是評估投考人擔任特定職務所必需具備之一般知
識或專門知識之水平。
履歷分析是透過衡量投考人的學歷、工作表現評核、專業資
格和經驗、工作成果及職業補充培訓，以審核其擔任相關職務的
能力。
投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。
最後評核結果依所應用之甄選方法的評分比例，以0 分至
100分表示。在各個淘汰試中或最後成績中得分低於50分的投考
人，均作被淘汰論。
8. 考試範圍
8.1 知識筆試：
8.1.1. 現行《澳門公共行政工作人員通則》；
8.1.2 . 第14/2013號行政法規《海事及水務局的組織及運
作》；
8.1.3. 海事常識；
8.1.4. 船藝。
8.2 實踐知識考試：

Os resultados obtidos nas provas de conhecimentos e na
análise curricular são classificiados de 0 a 100. Cada uma das
fases do método referido na alínea a) do ponto anterior têm
carácter eliminatório, considerando-se excluídos e não sendo
admitidos aos métodos seguintes os candidatos que obtenham
classificação inferior a 50 valores numa das fases.
A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de determinada função.
A análise curricular visa avaliar a preparação do candidato
para o desempenho de determinada função, ponderando as
habilitações académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qualificação e experiência profissional, os trabalhos
realizados e a formação profissional complementar.
O candidato que falte ou desista de qualquer prova é automaticamente excluído.
Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores.
A clasificação final resulta da média aritmética ponderada das
classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas eliminatórias ou na classificação final obtenham classificação inferior a
50 valores.
8. Programa
8.1 Prova escrita de conhecimentos:
8.1.1. «Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau», vigente;
8.1.2. «Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água», do Regulamento
Administrativo n.º 14/2013;
8.1.3. Conhecimento marítimo;
8.1.4. Marinharia.
8.2 Prova prática de conhecimentos:

8.2.1. 基本船藝操作；
8.2.2. 游泳。
投考人在知識考試（筆試）時，可參閱8.1.1.至8.1.2.項所指之
法例。
知識考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時通
知。

8.2.1. Trabalhar com a marinharia básica;
8.2.2. Natação.
Na prova de conhecimentos (prova escrita), os candidatos
podem consultar os diplomas legais referidos nos pontos 8.1.1.
a 8.1.2.
As informações sobre o local, data e horas da realização da
prova de conhecimentos serão publicadas com a lista definitiva
de candidatos admitidos.
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9. Locais de afixação das listas provisória, definitiva e classificativa

9. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點
有關名單將張貼於萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行政處/
人事科內，並同時上載於本局網頁（http://www.marine.gov.mo）。
10. 適用法例
本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。
11. 注意事項
投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

10. Legislação aplicável
O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei
n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.
11. Observações

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

Os dados apresentados pelos candidatos servirão apenas
para efeitos deste concurso. Todos os dados da candidatura serão tratados de acordo com as disposições da Lei n.º 8/2005.

12. 典試委員會
典試委員會由下列成員組成：
主席：處長

As referidas listas serão afixadas no Departamento de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção de
Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, bem
como disponibilizadas no website desta Capitania (http://www.
marine.gov.mo).

12. Composição do júri

唐煥陽

O Júri do presente concurso terá a seguinte composição:

正選委員：特級海事督導員

Presidente: Tong Vun Ieong, chefe de divisão.

歐志成

Vogais efectivos: Carlos Alberto Au, mestrança marítima
especialista; e

首席海事人員

周建華

候補委員：首席海事人員

吳華德

Chao Kin Wa, pessoal marítimo principal.

首席海事人員

徐耀波

Vogais suplentes: Ng Va Tac, pessoal marítimo principal; e
Choi Io Po, pessoal marítimo principal.

二零一三年六月二十日於港務局

Capitania dos Portos, aos 20 de Junho de 2013.
局長

黃穗文

A Directora, Wong Soi Man.

（是項刊登費用為 $8,191.00）

(Custo desta publicação $ 8 191,00)

郵 政 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS
Anúncio

公 告
為填補郵政局人員編制郵務輔導 技術員職程 第一職階 特
級郵務輔導技術員一缺，經二零一三年五月二十九日第二十二期
《澳門特別行政區公報》第二組刊登以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
人臨時名單已張貼於議事亭前地郵政局總部大樓二樓，並於本
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 2.º andar
do edifício-sede da Direcção dos Serviços de Correios, sito no
Largo do Senado, e publicada na página electrónica da Direcção dos Serviços de Correios, a lista provisória do candidato ao
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para
o preenchimento de um lugar de técnico-adjunto postal especialista, 1.º escalão, da carreira de técnico-adjunto postal do
quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Correios, cujo
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 22, II Série,
de 29 de Maio de 2013.
A lista provisória acima referida é considerada definitiva,
nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma legal.

二零一三年六月十九日於郵政局
代局長

梁祝艷（副局長）

Direcção dos Serviços de Correios, aos 19 de Junho de 2013.
A Directora dos Serviços, substituta, Rosa Leong, subdirectora.

（是項刊登費用為 $950.00）

(Custo desta publicação $ 950,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS
E GEOFÍSICOS

地 球 物 理 暨 氣 象 局
公 告

Anúncios
根據八月三日第14/2009號法律及八月八日第23/2011號行政
法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，茲通知現為
地球物理暨氣象局編制人員，進行以文件審閱及有限制方式進
行普通晉級之開考，以填補地球物理暨氣象局人員編制內第一
職階首席顧問高級技術員一缺。

上述開考之通告已張貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物理
暨氣象局之告示板上，並於本局網頁及行政公職局網頁內公布。
報考申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第
一個工作日起計十天內遞交。

二零一三年六月二十一日於地球物理暨氣象局

局長

馮瑞權

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de
acesso, condicionado, documental, para o pessoal do quadro
da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, nos
termos definidos na Lei n.º 14/2009, de 3 de Agosto, e no (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), aprovado pelo Regulamento
Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, para o preenchimento de um lugar de técnico superior assessor principal, 1.º
escalão, da carreira de técnico superior do quadro de pessoal
da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos.
O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixado no quadro de anúncio da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do Observatório, Taipa
Grande, e publicado no website destes Serviços e da Direcção
dos Serviços de Administração e Função Pública. O prazo
para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau.
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 21
de Junho de 2013.
O Director dos Serviços, Fong Soi Kun.

（是項刊登費用為 $1,087.00）

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

根據八月三日第14/2009號法律及八月八日第23/2011號行政
法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，茲通知現為
地球物理暨氣象局編制人員，進行以文件審閱及有限制方式進
行普通晉級之開考，以填補地球物理暨氣象局人員編制內第一
職階首席特級技術員一缺。

上述開考之通告已張貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物理
暨氣象局之告示板上，並於本局網頁及行政公職局網頁內公布。
報考申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第
一個工作日起計十天內遞交。

二零一三年六月二十一日於地球物理暨氣象局

局長

馮瑞權

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de
acesso, condicionado, documental, para o pessoal do quadro
da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, nos
termos definidos na Lei n.º 14/2009, de 3 de Agosto, e no (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), aprovado pelo Regulamento
Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, para o preenchimento de um lugar de técnico especialista principal, 1.º escalão, da carreira de técnico do quadro de pessoal da Direcção
dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos.
O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixado no quadro de anúncio da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do Observatório, Taipa
Grande, e publicado no website destes Serviços e da Direcção
dos Serviços de Administração e Função Pública. O prazo
para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau.
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 21
de Junho de 2013.
O Director dos Serviços, Fong Soi Kun.

（是項刊登費用為 $1,057.00）

(Custo desta publicação $ 1 057,00)
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根據八月三日第14/2009號法律及八月八日第23/2011號行政
法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，茲通知現為
地球物理暨氣象局編制人員，進行以文件審閱及有限制方式的
普通晉級開考，以填補地球物理暨氣象局人員編制內第一職階
首席特級技術輔導員二缺。

上述開考之通告已張貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物理
暨氣象局之告示板上，並於本局網頁及行政公職局網頁內公布。
報考申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第
一個工作日起計十天內遞交。

二零一三年六月二十一日於地球物理暨氣象局

局長

馮瑞權

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de
acesso, condicionado, documental, para o pessoal do quadro da
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, nos termos
definidos na Lei n.º 14/2009, de 3 de Agosto, e no (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), aprovado pelo Regulamento
Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, para o preenchimento de dois lugares de adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico do quadro de
pessoal da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos.
O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixado no quadro de anúncio da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do Observatório, Taipa
Grande, e publicado no website destes Serviços e da Direcção
dos Serviços de Administração e Função Pública. O prazo
para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau.
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 21
de Junho de 2013.
O Director dos Serviços, Fong Soi Kun.

（是項刊登費用為 $881.00）

(Custo desta publicação $881,00)

通 告

Aviso

按照二零一三年五月三日運輸工務司司長的批示，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
進行普通對外入職開考，以填補地球物理暨氣象局編制內人員，
行政技術助理員職程第一職階二等行政技術助理員（行政文員
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。報考申請表應自本通
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。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈日起計。
2. 投考條件

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para os Transportes e Obras Públicas, de 3 de Maio de 2013,
se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de
prestação de provas, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos)
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos), para o preenchimento de um lugar de
assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º escalão, área
de oficial administrativo, da carreira de assistente técnico administrativo do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços
Meteorológicos e Geofísicos:
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.
A validade do presente concurso é de um ano, a contar da
data da publicação da lista classificativa final.
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 reúnam 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）具備《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款b）至

b) Reúnam as condições estipuladas nas alíneas b) a f ) do
n.º 1 do artigo 10.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau;

f）項所規定的擔任公職之一般要件；
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c）具備初中畢業學歷。

3. 投考方式、地點及投考時應備妥的資料及文件：

3.1 投考人須填寫由第250/2011號行政長官批示核准的投考
報名表，並於指定期限內的辦公時間親臨氹仔大潭山天文台斜
路之地球物理暨氣象局行政暨財政部報考。

3.2 應遞交的文件：

a）身份證明文件副本（須出示正本以作核對之用）；

b）本通告所要求的學歷的證明文件副本（須出示正本以作
核對之用）；

c）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交有關部門發出的
個人資料紀錄，其內載明曾擔任的職務、現所屬職程和職級、與
公職聯繫的性質、在現職級和在公職的年資，以及為開考而遞交
的工作表現評核等；

d）經投考人簽署之詳細履歷（詳列學歷、職業培訓及工作
經驗，以及附同相關證明文件）；

e）如投考人有工作經驗、專業培訓及語言知識證明文件，應
遞交證明文件副本（須出示正本以作核對之用）。

如報名表格上明確聲明上述a）、b）及c）項之文件已存入個
人檔案內，則免除遞交該文件。

3.3 申請准考時，投考人應指明在考試中使用中文或葡文。

8853

c) Estejam habilitados com o ensino secundário geral.
3. Forma e local de apresentação de candidaturas e os elementos e documentos que devem acompanhar
3.1 A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento do impresso, (Ficha de inscrição em concurso), aprovado
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, o qual
deve ser entregue pessoalmente até ao termo do prazo fixado e
durante as horas normais de expediente, no Núcleo Administrativo e Financeiro da Direcção dos Serviços Meteorológicos
e Geofísicos, sito na Rampa do Observatório, Taipa Grande.
3.2 Documentos que a devem acompanhar:
a) Cópia do documento de identificação (é necessária a apresentação do original para efeitos de confirmação);
b) Cópia do documento comprovativo das habilitações académicas exigidas no presente aviso (é necessária a apresentação do original para efeitos de confirmação);
c) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem
ainda apresentar um registo biográfico, emitido pelo respectivo
Serviço, donde 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 a apresentação a concurso;
d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato,
donde constem, detalhadamente, a habilitação académica, formação profissional e experiência profissional, e devem anexar
os documentos comprovativos mencionados;
e) Caso os candidatos detenham documentos comprovativos de habilitações profissionais, experiência profissional, ou
conhecimentos linguísticos devem entregar cópia dos documentos comprovativos (é necessária a apresentação do original
para efeitos de confirmação) .
Apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b)
e c) é dispensada mediante declaração expressa na ficha de
candidatura que estes se encontram arquivados no respectivo
processo individual.
3.3 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a
língua, chinesa ou portuguesa, em que irá prestar as provas.
4. Conteúdo funcional

4. 職務內容

須具有初中畢業學歷，透過以設立或配合的方法及程序，以
便擔任既定指令中的技術應用的執行性職務，或須執行具有一
個或多個行政領域，尤其會計、人事管理、總務及財產管理、檔案
及行政事務等具有一定複雜程度的執行性職務。

從事處理一切涉及行政活動的工作，可包括一個或多個職
務範疇，確保負責提供財產和服務的機關的運作：在人事管理方
面，處理一切文書工作，並為人員委任的程序、免職申請、死亡

Ao assistente técnico administrativo de 2.ª classe cabem funções de natureza executiva de aplicação técnica com base no
estabelecimento ou adaptação de métodos e processos, enquadrados em instruções gerais e procedimentos bem definidos,
ou executa tarefas com certo grau de complexidade, relativas
a uma ou mais áreas de actividade administrativa, designadamente contabilidade, pessoal, economato e património, arquivo e expediente, requerendo habilitação literária de nível do
ensino secundário geral.
Executa todas as tarefas relacionadas com a actividade administrativa, podendo compreender um ou mais áreas funcionais, assegurando o funcionamento dos órgãos incumbidos da
prestação de bens e serviços: na área de pessoal executa todo
o expediente e desenvolve todos os procedimentos burocrá-
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津貼的批給、公務員醫療福利受益人衛生護理證的發出、家庭津
貼的申請、房屋津貼的批給、年資獎金的發放、公務員勤謹的核
實、服務時間的計算、年資表的編制、工作評核的發出、年假表
的編制、缺勤的控制及記錄、無薪假及特別假的批核、讓公務員
會見醫學委員會及退休等的步驟展開一切必要的行政程序；在
會計方面，處理預算案的計算工作，管制經常性開支，按照收入
表、購置及人員開支，諸如薪酬、補助及扣除等，進行徵收的程
序；在文書管理方面，處理所有函件的收發及遞送程序；在檔案
方面，進行組織及文件分類，管理存檔物料的保存工作，以及對
大量文件進行內部管制；在財務管理方面，進行財產分類，並執
行有關供應的工作，並對消費物料作出控制及管理；在文書/打
字的程序方面，製發各式各樣的文件，打字，並作適當的精美印
製；在接待公眾方面，接待使用者並滿足他們的需要，倘該等需
要涉及其工作範疇時，向他們提供資料，又或倘問題解決方法超
出其職權範疇時，指引他們前往有關部門。
5. 薪俸
第一職階二等行政技術助理員的薪俸點為第14/2009號法律
附件一表二所載的195點。
其他工作條件及福利遵照公職法律制度的一般標準。
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ticos necessários à tramitação dos processos de nomeações
de pessoal, pedidos de exoneração, concessão de abonos por
falecimento, emissão de cartões de beneficiário de assistência
médica dos funcionários, requerimento do subsídio de família,
concessão do subsídio de residência, atribuição do prémio de
antiguidade, verificação da assiduidade dos funcionários, cálculo de tempo de serviço, listas de antiguidade, atribuição da
avaliação de desempenho, mapas de férias, controlo e registo
de faltas, autorização de licenças, apresentação de funcionários
à junta médica, aposentação; na área de contabilidade executa
os cálculos relativos a propostas orçamentais, efectua o controlo das despesas correntes, executa os procedimentos relativos
a cobranças de acordo com a tabela de receitas, aquisições e
despesas com pessoal, nomeadamente remunerações, abonos
e descontos; na área de expediente executa os procedimentos
relativos à entrada, encaminhamento e expedição de toda a
correspondência; na área de arquivo procede à organização e
classificação dos documentos, zela pela conservação do material em arquivo e efectua o controlo interno do fluxo dos documentos; na área de património procede à classificação de bens
e executa tarefas relativas ao aprovisionamento, efectuando o
controlo e gestão do material de consumo; na área de processamento de texto/dactilografia produz documentos diversos digitando-os e imprimindo-lhes a apresentação estética adequada;
na área de atendimento do público acolhe e satisfaz as solicitações apresentadas pelos utentes prestando as informações se
relacionadas com a sua área de actividade ou encaminhando
para os respectivos destinos os casos cuja solução ultrapassa o
seu âmbito de competência.
5. Vencimento

6. 甄選方法

O assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º escalão,
vence pelo índice 195 da tabela indiciária de vencimentos constante do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009.

6.1 甄選是透過以下甄選方法進行：

As demais condições de trabalho e regalias obedecem os critérios gerais do Regime Jurídico da Função Pública.

a）第一項甄選方法——知識考試，以筆試形式進行，時間為
三小時，淘汰制；
b）第二項甄選方法——專業面試；
c）第三項甄選方法——履歷分析。
6.2 甄選方法的目的：

6. Métodos de selecção
6.1. A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos
de selecção a seguir discriminados:
a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos revestirá a forma de prova escrita e terá duração de três horas, de
carácter eliminatório;
b) 2.º método de selecção — Entrevista profissional;
c) 3.º método de selecção — Análise curricular.
6.2. Objectivos dos métodos de selecção:

a）知識考試是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；
b）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；
c）履歷分析是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。

a) Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da função;
b) 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;
c) 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.
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7. Sistema de classificação

知識考試之及格投考人將獲通知參加專業面試。

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção
e na classificação final são classificados de 0 a 100. Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas eliminatórias ou
na classificação final obtenham classificação inferior a 50 valores.

8. 最後成績

Os candidatos aprovados na prova de conhecimentos serão
convocados para a realização da fase de entrevista profissional.

在各項甄選方法中取得的成績及最後成績均以0分至100分
表示；在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

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=50%

8. Classificação final
A classificação final resulta da média ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte
forma:
Prova de conhecimentos: 50%;

專業面試=30%
履歷分析=20%
9. 優先條件
如得分相同，投考人的排序按第23/2011號行政法規《公務
人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所規定的優先條件為
之。
10. 考試範圍

Entrevista profissional: 30%; e
Análise curricular: 20%.
9. Condições de preferência
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
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos).
10. Programa das provas
O programa abrange as seguintes matérias:

考試範圍包括以下內容：
a）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau
da República Popular da China;

b）第64/94/M號法令《地球物理暨氣象局之組織法》；

b) Decreto-Lei n.º 64/94/M, (Lei Orgânica da Direcção dos
Serviços Meteorológicos e Geofísicos);

c）第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

c) (Código do Procedimento Administrativo), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 57/99/M;

d）經第62/98/M號法令修改的第87/89/M號法令核准的《澳
門公共行政工作人員通則》；

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

e）第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

e) Lei n.º 14/2009 (Regime das Carreiras dos Trabalhadores
dos Serviços Públicos);

f）第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》；

f) Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do
Pessoal de Direcção e Chefia);

g）第26/20 09號行政法規《領導及主管人員通則的補充規
定》；
h）第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培
訓》；
i）第 8 / 2 0 0 4 號法律《公共行政 工作人員工作表現評 核原
則》；
j）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》；

g) Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições
Complementares do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia);
h) Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento,
Selecção e Formação para Efeitos de Acesso dos Trabalhadores dos Serviços Públicos);
i) Lei n.º 8/2004 (Princípios Relativos à Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública);
j) Regulamento Administrativo n.º 31/2004 (Regime Geral
de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública);
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k）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》；
l）第2 / 2 0 11號 法 律《年資 獎 金、房屋津貼及 家 庭津貼 制
度》；
m）第8/2006號法律《公務人員公積金制度》；
n）第41/83/M號法令《訂定有關本地區總預算及公共會計
之編製及執行，管理及業務帳目之編製以及公共行政方面財政
業務之稽查規則》；
o）經第30/89/ M號法令及第6/20 0 6號行政法規修改的第
122/84/M號法令《有關工程、取得財貨及勞務之開支制度》；
p）經第28/2009號行政法規修改的第6/2006號行政法規《公
共財政管理制度》（經第426/2009號行政長官批示重新公佈）；
q）電腦基礎知識；
r）文章閱讀理解及詞語運用；
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k) Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004 (Regras
Relativas à Constituição, Composição e Funcionamento da
Comissão Paritária);
l) Lei n.º 2/2011 (Regime do Prémio de Antiguidade e dos
Subsídios de Residência e de Família);
m) Lei n.º 8/2006 (Regime de Previdência dos Trabalhadores
dos Serviços Públicos);
n) Decreto-Lei n.º 41/83/M (Regulamenta a Elaboração e
Execução do Orçamento Geral do Território, a Contabilidade
Pública Territorial, a Elaboração das Contas de Gerência e
Exercício e a Fiscalização da Actividade Financeira do Sector
Público Administrativo de Macau);
o) Decreto-Lei n.º 122/84/M, com as alterações dadas pelo
Decreto-Lei n.º 30/89/M, e pelo Regulamento Administrativo
n.º 6/2006 (Regime das Despesas com Obras e Aquisição de
Bens e Serviços);
p) Regulamento Administrativo n.º 6/2006, na redacção dada
pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009 (Regime de Administração Financeira Pública) (republicado pelo Despacho
do Chefe do Executivo n.º 426/2009);
q) Conhecimentos básicos de informática;
r) Leitura e compreensão de textos e uso de léxicos;
s) Elaboração de propostas, informações e ofícios.

s）繕寫建議書、報告書及公文等。
知識考試（筆試）時，投考人只能參閱上述考核範圍內的法
律文本，有關文本內不能附有任何註解及範例。
11. 公佈名單
臨時名單及確定名單將 張貼於氹仔大 潭山天 文台斜路地
球物理暨氣象局的佈告欄內，並上載到地球物理暨氣象局網頁
http://www.smg.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。
知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單之有關公告

Na prova de conhecimentos (prova escrita), os candidatos
podem consultar apenas a legislação indicada no programa e
sem anotações nem exemplos.
11. Publicação das listas
As listas provisória e definitiva do concurso são afixadas no
quadro de anúncio da Direcção dos Serviços Meteorológicos
e Geofísicos, sita na Rampa do Observatório, Taipa Grande,
bem como disponibilizadas na página electrónica da Direcção
dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, em http://www.smg.
gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, os locais em que as mesmas se
encontram afixadas e podem ser consultadas.
O local, a data e hora da realização da prova de conhecimentos constarão do aviso referente à lista definitiva.
A lista classificativa final é publicada no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau, após homologação.

上。
最後成績名單經認可後公佈於《澳門特別行政區公報》。
12. 適用法例
本 開 考 由 第14 / 2 0 0 9 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。
13. 注意事項
投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，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。

12. Legislação aplicável
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).
13. Observações
Os dados que o candidato apresente servem apenas para
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 (Lei da
Protecção de Dados Pessoais) da Região Administrativa Especial de Macau.
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14. 典試委員會的組成

14. Composição do júri

典試委員會由下列成員組成：

O júri do concurso tem a seguinte composição:

主席：行政暨財政部主任

Presidente: Au Siu Mui, chefe do Núcleo Administrativo e
Financeiro.

區少玫

正選委員：會計、財產暨總務科科長

Daniel Eduardo

Marçal Anok
首席特級行政技術助理員

Vogais efectivos: Daniel Eduardo Marçal Anok, chefe da
Secção de Contabilidade, Património e Economato; e
Cheong Meng Sam, assistente técnico administrativo especialista principal.

張銘沁

後補委員：人事、接待暨文書處理科科長
首席特級行政技術助理員
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Vogais suplentes: Ng Sio Wa, chefe da Secção de Pessoal,
Atendimento e Expediente; e

吳笑華

Melinda da

Melinda da Conceição Ritchie Cabral, assistente técnico administrativo especialista principal.

Conceição Ritchie Cabral

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 20
de Junho de 2013.

二零一三年六月二十日於地球物理暨氣象局
局長

馮瑞權

O Director dos Serviços, Fong Soi Kun.

（是項刊登費用為 $10,605.00）

(Custo desta publicação $ 10 605,00)

房 屋 局

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

公 告

Anúncio

房屋局為填補以編制外合同任用以下空缺，經二零一三年五
月二十九日第二十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有
限制及審查文件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，投考人臨時名單已張貼在青洲沙梨頭北巷一百
零二號九樓房屋局之支援處以供查閱：
高級技術員職程第一職階顧問高級技術員一缺；
高級技術員職程第一職階首席高級技術員三缺；

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos), se encontram afixadas e podem ser
consultadas, na Divisão de Apoio do Instituto de Habitação,
sita na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha Verde, 9.º andar,
as listas provisórias dos candidatos aos concursos comuns, de
acesso, condicionados, documentais, para o preenchimento
dos seguintes lugares, providos em regime de contrato além
do quadro de pessoal do Instituto de Habitação, abertos por
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 22, II Série, de 29 de Maio de 2013:
Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico superior;

技術員職程第一職階首席技術員一缺；

Três lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior;

技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員七缺；

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

技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員七缺。

Sete lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico; e

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為
確定名單。

Sete lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de adjunto-técnico.
As listas são consideradas definitivas, nos termos do n.º 5 do
artigo 18.º do regulamento administrativo acima referido.

二零一三年六月二十日於房屋局
局長

譚光民

Instituto de Habitação, aos 20 de Junho de 2013.
O Presidente do Instituto, Tam Kuong Man.

（是項刊登費用為 $1,361.00）

(Custo desta publicação $ 1 361,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE
TELECOMUNICAÇÕES

電 信 管 理 局
公 告

Anúncio
茲通知根據第14/ 2 0 0 9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》之規
定，現通過以審查文件及有限制的方式，為電信管理局以編制外
合同任用的人員進行下列普通晉級開考：

翻譯職程第一職階一等翻譯員一缺；

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores contratados além do quadro da Direcção dos Serviços de Regulação
de Telecomunicações, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», para o seguinte lugar:
Um lugar de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de intérprete-tradutor.

上述開考之通告已張貼於澳門殷皇子大馬路43號-53號A澳
門廣場二十二樓電信管理局，並於本局網頁及行政公職局網頁內
公佈。投考報名表應自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》之
日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一三年六月二十一日於電信管理局

局長

陶永強

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso se encontra afixado na Direcção dos Serviços de Regulação
de Telecomunicações, sita na Avenida do Infante D. Henrique,
n.os 43-53A, The Macau Square, 22.º andar, Macau, e publicado nas páginas electrónicas da Direcção dos Serviços de
Regulação de Telecomunicações e da Direcção dos Serviços
de Administração e Função Pública, com o prazo de dez dias
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações,
aos 21 de Junho de 2013.
O Director dos Serviços, Tou Veng Keong.

（是項刊登費用為 $1,194.00）

(Custo desta publicação $1 194,00)

環 境 保 護 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

公 告

Anúncio

茲通知根據第14/ 2 0 0 9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》之規
定，現通過審查文件及限制性的方式，為環境保護局以編制外合
同任用的人員進行下列普通晉級開考：

一、高級技術員職程第一職階一等高級技術員六缺；

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns,
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores contratados além do quadro da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos), para as seguintes vagas:
I. Seis vagas de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de técnico superior;
II. Uma vaga de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de adjunto-técnico.

二、技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員一缺。

上述開考之通告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，並於本局網頁及行政公職局網頁內公

Mais se informa que o aviso de abertura dos referidos concursos se encontra afixado na Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção,
n.os 393 a 437, Edifício «Dynasty Plaza», 10.º andar, Macau, e
publicado nas páginas electrónicas da Direcção dos Serviços
de Protecção Ambiental e da Direcção dos Serviços de Ad-
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佈。投考報名表應自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日
緊接第一個工作日起計十天內遞交。
二零一三年六月二十日於環境保護局
局長 張紹基

8859

ministração e Função Pública, com o prazo de dez dias para
a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil
imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 20 de
Junho de 2013.
O Director dos Serviços, Cheong Sio Kei.

（是項刊登費用為 $1,331.00）

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

通 告

Avisos

按照運輸工務司司長於二零一三年六月十一日批示，並根據
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，環境保護局通過
考核方式進行普通對外入職開考，以散位合同制度填補重型車
輛司機職程第一職階重型車輛司機兩缺。

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
通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起計
二十天內遞交。

為聘任現職位及將在有效期內出現的職位空缺，本開考的
有效期自考試成績公佈之日起計一年內有效。

2. 報考條件

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Transportes e Obras Públicas, de 11 de Junho de
2013, e nos termos do disposto 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 motorista de pesados, 1.º escalão, da carreira de motorista de pesados, em regime de contrato por assalariamento,
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental:
1. Tipo, prazo e validade
Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas. O prazo para a apresentação de candidaturas
é de vinte dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
O concurso é válido durante um ano, a contar da data da
publicação da lista classificativa, para o preenchimento dos
lugares existentes e dos que vierem a vagar durante o prazo da
sua validade.
2. Condições de candidatura

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；
b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款
b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；
c）具備小學畢業學歷；
d）持有C及D1重型汽車駕駛執照，且具有三年駕駛重型汽
車的工作經驗。

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as
seguintes condições:
a) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa
Especial de Macau;
b) Reúnam 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»;
c) Possuam como habilitação o ensino primário; e
d) Sejam titulares da carta de condução de automóveis pesados das categorias C e D1 e com 3 (três) anos de experiência
profissional na condução de pesados.
3. Forma de admissão e local de apresentação de candidatura

3. 報考方式及地點
投考人須填妥第250/2011號行政長官批示核准的《投考報
名表》（可於印務局購買或於其網頁下載），並連同下列文件於

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 (pode ser requisitada na
Imprensa Oficial ou descarregada na página electrónica daquela entidade pública), devendo a mesma ser entregue pessoal-
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指定期限及辦公時間內親臨澳門宋玉生廣場393至437號“皇朝
廣場”十樓環境保護局遞交：

a）有效的澳門特別行政區永久性居民身份證副本（須出示
正本作鑑證之用）；

b）本通告所要求之學歷證明文件副本（須出示正本作鑑證
之用）；

c）由澳門特別行政區政府發出的有效駕駛執照副本（須出
示正本作鑑證之用）；

d）補充培訓之證明文件非屬必要提交，若有，則作履歷分析
之用（須出示正本作鑑證之用）；

e）三年駕駛重型汽車的工作經驗證明文件或以名譽承諾作
出的聲明證明；

f）履歷 （須以中文或葡文書寫，同時報考人須簽名，否則作
沒有遞交論）；

g）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發出
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
開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述
的a）、b）、c）、d）及g）項所指的文件，則免除提交，但須於投考
報名表上明確聲明。

4. 職務內容

穿著制服駕駛重型車輛載運乘客或貨物，並顧及旅程的安
全和舒適；駕駛九座位以上的客貨車，運送人員到目的地：啟動
車輛、操控方向盤、接合變速器、剎車、把行車時所需的燈亮起；
注意街道情況、調節速度、顧及車輛的馬力和性能、汽車和行人
的流通、交通和警察的訊號以作有必要的各項操作；遵守道路法
典的規定；協助乘客上落車以及裝卸行李或所運載的其他貨物；
確保汽車的良好運作和日常保養，即洗刷、清潔及檢查燃料、潤
滑油和水；有需要時更換輪胎；定期把車送往檢查和到車房作所
需的維修；把車停泊在所屬停車場，辦公時看管停泊的車輛；當
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mente, no período definido, durante o horário de expediente,
na sede da DSPA, sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção,
n.os 393 a 437, Edf. Dynasty Plaza, 10.º andar, em Macau, juntamente com os seguintes documentos:
a) Cópia do Bilhete de Identidade de Residente Permanente
da RAEM válido (é necessária a apresentação do original para
autenticação);
b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações
académicas exigidas no presente aviso (é necessária a apresentação dos originais para autenticação);
c) Cópia da carta de condução de automóveis válida e emitida pelo Governo da RAEM (é necessária a apresentação da
original para autenticação);
d) Os candidatos poderão apresentar cópia dos documentos
comprovativos de curso de formação que achem adequado
para efeito de análise de currículo (é necessária a apresentação
do original para autenticação);
e) Documento comprovativo de 3 (três) anos de experiência
profissional adequada na condução de pesados ou declaração
prestada, sob compromisso de honra, pelo próprio candidato;
f) Nota curricular detalhada (em chinês ou português, assinada pelo próprio candidato, sob pena de se considerar como
falta de entrega da mesma);
g) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem
ainda apresentar um 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, bem como 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), c), d) e g) se os mesmos já se encontrarem arquivados
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado
expressamente tal facto na apresentação da candidatura.
4. Conteúdo funcional
Conduz, devidamente uniformizado, automóveis pesados
para transporte de passageiros, tendo em atenção a segurança
e comodidade das viagens; conduz carrinhas com lotação até
9 lugares, transportando os passageiros em serviço ao local
de destino, de que previamente se informou: põe o veículo em
funcionamento, manobra o volante, engrena as mudanças, acciona o travão, faz os sinais luminosos necessários à circulação;
mantém atenção ao estado da via, regula a velocidade, procede
às manobras necessárias, tendo em conta a potência e o estado
do veículo, a circulação de automóveis e peões, as sinalizações
de trânsito e dos agentes da polícia; observa, respeita e cumpre as regras do código da estrada; auxilia os passageiros na
subida ou descida do veículo e colabora na carga e descarga
de bagagens ou outras mercadorias transportadas; assegura o
bom estado de funcionamento e manutenção diária do veículo,
designadamente lavagem, limpeza e verificação dos níveis de
combustível, lubrificantes e água; muda pneus, quando necessário; leva o veículo à vistoria periodicamente e à oficina quando necessita reparações; recolhe a viatura no respectivo parque
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有突發事件時，應留在工作崗位，當工作時發生意外，在有需要
時協助警察協調工作；協助文件遞送工作，並將之送到目的地和
遞交予收件人，在一般工作上提供合作，但明顯屬其他領域的專
門工作或不具所需資格的工作除外。
5. 薪俸及福利
第一職階重型車輛司機薪俸點為第14/2009號法律附件一之
表二十所載的薪俸點170點及享有十二月二十一日第87/89/M號
法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》和第2/2011號法律規
定的福利。
6. 甄選方式
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de recolha, vigiando-a quando estaciona em serviço; mantém-se
no seu posto de trabalho quando houver acontecimentos extraordinários que o justifiquem e apoia os agentes da polícia na
coordenação das operações necessárias quando houver acidentes em serviço; pode colaborar na expedição de documentos,
transportando-os aos locais de destino e entregando-os aos
destinatários e colabora na execução de tarefas genéricas, exceptuando as que sejam manifestamente típicas de outras áreas
ou para as quais não possua a necessária qualificação.
5. Vencimento e regalias
O motorista de pesados, 1.º escalão, vence pelo índice 170
da tabela indiciária, constante do mapa 20 do anexo I da Lei
n.º 14/2009 e tem direito às regalias definidas no «Estatuto dos
Trabalhadores da Administração Pública de Macau», aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, e da Lei
n.º 2/2011.
6. Método de selecção

通過以下甄選方法進行甄選，各種甄選方法的評分比例如
下：
6.1. 知識考試——70%；
第一階段——二小時的駕駛知識筆試（佔知識考試70%）

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da
seguinte forma:
6.1. Prova de conhecimentos: 70%;
1.ª fase — Prova escrita com a duração de duas horas (70%);
2.ª fase — Prova de condução (30%).

第二階段——駕駛技術測試（佔知識考試30%）
6.2. 專業面試——20%；
6.3. 履歷分析——10%。
上述6.1. 項的知識考試為淘汰制，知識考試取得的成績以0分
至100分表示，得分低於50分，將被淘汰且不能進入接續的階段。
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。
履歷分析是透過衡量投考人之學歷資格、專業資格、專業資
歷及經驗，曾任工作及專業補充培訓，以審核其擔任特定職務之
能力。
投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。
最後評核結果依所應用之甄選方法的評分比例，以0 分至
100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50分的投考人，均
作被淘汰論。
如得分相同，投考人的排序按第23/2011號行政法規《公務
人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所規定的優先條件為
之。

6.2. Entrevista profissional: 20%;
6.3. Análise curricular: 10%.
A prova de conhecimentos referida na alínea 6.1. tem carácter eliminatório, sendo os resultados obtidos na prova de conhecimentos classificados de 0 a 100, considerando-se excluídos
e não sendo admitidos à fase seguinte os candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores.
A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a
experiência profissional dos candidatos, face ao perfil das exigências da função.
A análise curricular visa avaliar a preparação do candidato
para o desempenho de determinada função, ponderando as
habilitações académicas e profissionais, a qualificação e experiência profissional, os trabalhos realizados e a formação profissional complementar.
O candidato que falte ou desista de qualquer prova é automaticamente excluído.
A classificação final resulta da média aritmética ponderada
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados,
adopta-se a escala de 0 a 100 valores. Consideram-se excluídos
os candidatos que na prova eliminatória ou na classificação final obtenham classificação inferior a 50 valores.
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
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos».
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7. Programa da prova

7. 考試範圍

7.1. Lei n.º 3/2007 «Lei do Trânsito Rodoviário»;

7.1. 第3/2007號法律——道路交通法

7.2. Conhecimento genérico das actualidades;
7.2. 時事常識

7.3. Questões gerais relacionadas com o conhecimento geral
de condução de automóveis.

7.3. 一般駕駛車輛常識問題
投考人在知識考試（筆試）可攜帶上述7.1.項所指之法例作
參閱，但不得使用電子設備及不得查閱其他參考書籍或資料。
知識考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時通
知。

Na prova de conhecimentos (escrita), os candidatos podem
utilizar apenas como elementos de consulta o diploma legal
referido na alínea 7.1. e são proibidos de utilizar equipamentos
electrónicos e consultar outros livros e documentos.
O local, a data e hora da realização da prova de conhecimentos constarão do aviso referente à lista definitiva.
8. Legislação aplicável

8. 適用法例：

O presente concurso rege-se pelas normas constantes do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

本開考程序由第23/2011號行政法規規範。

9. O júri do concurso terá a seguinte composição:
9. 典試委員會之組成如下：
主席：環保基建管理中心主任

陳國浩

正選委員：行政財政處處長

李少容

二等高級技術員

袁文龍

候補委員：特級技術員

Presidente: Chan Kwok Ho, chefe do Centro de Gestão de
Infra-estruturas Ambientais da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental.
Vogais efectivos: Lei Sio Iong, chefe da Divisão Administrativa e Financeira; e
Un Man Long, técnico superior de 2.ª classe.
Vogais suplentes: Wong Mei Leng, técnica especialista; e

黃美玲

首席行政技術助理員

Leong Seng Kun, assistente técnico administrativo principal.

梁成冠

10. Observações importantes
10. 注意事項：
投考人向本局所遞交的資料將按第8/2005號法律《個人資
料保護法》及個人資料保護辦公室第01/2011號許可《關於豁免
履行通知的義務——招聘資料的處理》的規定處理；
有關獲接納之准考人臨時名單、確定名單、知識考試日期、
時間及地點等資料日後將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，並同時上載於本局網頁w w w.
dspa.gov.mo。
二零一三年六月二十六日於環境保護局

Os dados e informações que os candidatos apresentam a
estes Serviços serão tratados de acordo com a Lei n.º 8/2005
— «Lei da Protecção de Dados Pessoais» e nos termos do disposto na Autorização n.º 01/2011 — «Isenção da Obrigação
de Notificação — Tratamento de Dados de Recrutamento» do
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais;
As informações sobre a lista provisória dos candidatos admitidos, a lista definitiva, a data, hora e local da realização da
prova de conhecimentos, entre outros, serão afixadas na sede
da DSPA, sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 393
a 437, Edf. Dynasty Plaza, 10.º andar, Macau, e publicadas na
página electrónica destes Serviços (www.dspa.gov.mo).
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 26 de
Junho de 2013.

局長

張紹基

（是項刊登費用為 $ 7,849.00）

按照運輸工務司司長於二零一三年六月十一日批示，並根據
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，環境保護局通過

O Director dos Serviços, Cheong Sio Kei.
(Custo desta publicação $ 7 849,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Transportes e Obras Públicas, de 11 de Junho de
2013, e nos termos do disposto 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 ex-
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考核方式進行普通對外入職開考，以散位合同制度填補輕型車
輛司機職程第一職階輕型車輛司機四缺。
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
通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起計
二十天內遞交。
為聘任現職位及將在有效期內出現的職位空缺，本開考的
有效期自考試成績公佈之日起計一年內有效。
2. 報考條件
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terno, de prestação de provas, para o preenchimento de quatro
lugares de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de motorista de ligeiros, em regime de contrato por assalariamento,
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental:
1. Tipo, prazo e validade
Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas. O prazo para a apresentação de candidaturas
é de vinte dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
O concurso é válido durante um ano, a contar da data da
publicação da lista classificativa, para o preenchimento dos
lugares existentes e dos que vierem a vagar durante o prazo da
sua validade.
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）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b) Reúnam 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»;

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；
c）具備小學畢業學歷；
d）持有輕型汽車駕駛執照，且具有三年駕駛輕型汽車的工
作經驗。
3. 報考方式及地點
投考人須填妥第250/2011號行政長官批示核准的《投考報
名表》（可於印務局購買或於其網頁下載），並連同下列文件於
指定期限及辦公時間內親臨澳門宋玉生廣場393至437號“皇朝
廣場”十樓環境保護局遞交：
a）有效的澳門特別行政區永久性居民身份證副本（須出示
正本作鑑證之用）；
b）本通告所要求之學歷證明文件副本（須出示正本作鑑證
之用）；
c）由澳門特別行政區政府發出的有效駕駛執照副本（須出
示正本作鑑證之用）；
d）補充培訓之證明文件非屬必要提交，若有，則作履歷分析
之用（須出示正本作鑑證之用）；
e）三年駕駛輕型汽車的工作經驗證明文件或以名譽承諾作
出的聲明證明；

c) Possuam como habilitação o ensino primário; e
d) Sejam titulares da carta de condução de automóveis ligeiros e com 3 (três) anos de experiência profissional na condução
de ligeiros.
3. Forma de admissão e local de apresentação de candidatura
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 (pode ser requisitada na Imprensa Oficial ou descarregada na página electrónica daquela
entidade pública), devendo a mesma ser entregue pessoalmente,
no período definido, durante o horário de expediente, na sede
da DSPA, sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 393
a 437, Edf. Dynasty Plaza, 10.º andar, em Macau, juntamente
com os seguintes documentos:
a) Cópia do Bilhete de Identidade de Residente Permanente
da RAEM válido (é necessária a apresentação do original para
autenticação);
b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações
académicas exigidas no presente aviso (é necessária a apresentação dos originais para autenticação);
c) Cópia da carta da condução de automóveis válida e emitida pelo Governo da RAEM (é necessária a apresentação da
original para autenticação);
d) Os candidatos poderão apresentar cópia dos documentos
comprovativos de curso de formação que achem adequado
para efeito de análise de currículo (é necessária a apresentação
do original para autenticação);
e) Documento comprovativo de 3 (três) anos de experiência
profissional adequada na condução de ligeiros ou declaração
prestada, sob compromisso de honra, pelo próprio candidato;
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f）履歷（須以中文或葡文書寫，同時報考人須簽名，否則作
沒有遞交論）；

g）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發出
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
開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述
的a）、b）、c）、d）及g）項所指的文件，則免除提交，但須於投考
報名表上明確聲明。

4. 職務內容
穿着制服駕駛輕型車輛載運乘客，顧及旅程的安全和舒適；
駕駛載客量至九座位的客車，運送因公務外出的人員到獲預先
通知的目的地：啟動車輛、操控方向盤、接合變速器、剎車、把行
車時所需的燈亮起；注意街道情況、調節速度、顧及車輛的馬力
和性能、汽車和行人的流通、交通和警察的訊號以作有必要的各
項操作；遵守道路法典的規定；協助乘客上落車以及裝卸行李或
所運載的其他貨物；確保汽車的良好運作和日常保養，即洗刷、
清潔及檢查燃料、潤滑油和水；有需要時更換輪胎；定期把車送
往檢查和到車房作所需的維修；把車停泊在所屬停車場，辦公時
看管停泊的車輛；當有突發事件時，應留在工作崗位，當工作時
發生意外，在有需要時協助警察協調工作；協助文件遞送工作，
並將之送到目的地和遞交予收件人，在一般工作上予以合作，但
明顯屬其他領域的專門工作或不具所需資格的工作除外。

5. 薪俸及福利
第一職階輕型車輛司機薪俸點為第14/2009號法律附件一之
表二十一所載的薪俸點150點及享有十二月二十一日第87/89/M
號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》和第2/2011號法律
規定的福利。

6. 甄選方式
通過以下甄選方法進行甄選，各種甄選方法的評分比例如
下：

6.1. 知識考試——70%；
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f) Nota curricular detalhada (em chinês ou português, assinada pelo próprio candidato, sob pena de se considerar como
falta de entrega da mesma);
g) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem
ainda apresentar um 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, bem como 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), c), d) e g) se os mesmos já se encontrarem arquivados
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado
expressamente tal facto na apresentação da candidatura.
4. Conteúdo funcional
Conduz, devidamente uniformizado, automóveis ligeiros
para transporte de passageiros, tendo em atenção a segurança
e comodidade das viagens; conduz carrinhas com lotação até
9 lugares, transportando os passageiros em serviço ao local
de destino, de que previamente se informou: põe o veículo em
funcionamento, manobra o volante, engrena as mudanças, acciona o travão, faz os sinais luminosos necessários à circulação;
mantém atenção ao estado da via, regula a velocidade, procede
às manobras necessárias, tendo em conta a potência e o estado
do veículo, a circulação de automóveis e peões, as sinalizações
de trânsito e dos agentes da polícia; observa, respeita e cumpre as regras do código da estrada; auxilia os passageiros na
subida ou descida do veículo e colabora na carga e descarga
de bagagens ou outras mercadorias transportadas; assegura o
bom estado de funcionamento e manutenção diária do veículo,
designadamente lavagem, limpeza e verificação dos níveis de
combustível, lubrificantes e água; muda pneus, quando necessário; leva o veículo à vistoria periodicamente e à oficina quando necessita reparações; recolhe a viatura no respectivo parque
de recolha, vigiando-a quando estaciona em serviço; mantém-se
no seu posto de trabalho quando houver acontecimentos extraordinários que o justifiquem e apoia os agentes da polícia na
coordenação das operações necessárias quando houver acidentes em serviço; pode colaborar na expedição de documentos,
transportando-os aos locais de destino e entregando-os aos
destinatários e colabora na execução de tarefas genéricas, exceptuando as que sejam manifestamente típicas de outras áreas
ou para as quais não possua a necessária qualificação.
5. Vencimento e regalias
O motorista de ligeiros, 1.º escalão, vence pelo índice 150 da
tabela indiciária, constante do mapa 21 do anexo I do n.º 1 do
artigo 45.º da Lei n.º 14/2009 e tem direito às regalias definidas
no «Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de
Macau», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, e da Lei n.º 2/2011.
6. Método de selecção
A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da
seguinte forma:
6.1. Prova de conhecimentos: 70%;

第一階段——二小時的駕駛知識筆試（佔知識考試70%）

1.ª fase — Prova escrita com a duração de 2 horas (70%);
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2.ª fase — Prova de condução (30%).
6.2. Entrevista profissional: 20%;

6.2. 專業面試——20%；

6.3. Análise curricular: 10%.
6.3. 履歷分析——10%。
上述6.1. 項的知識考試為淘汰制，知識考試取得的成績以0分
至100分表示，得分低於50分，將被淘汰且不能進入接續的階段。
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。
履歷分析是透過衡量投考人之學歷資格、專業資格、專業資
歷及經驗，曾任工作及專業補充培訓，以審核其擔任特定職務之
能力。
投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。
最後評核結果依所應用之甄選方法的評分比例，以0 分至
100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50分的投考人，均
作被淘汰論。
如得分相同，投考人的排序按第23/2011號行政法規《公務
人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所規定的優先條件為
之。
7. 考試範圍
7.1. 第3/2007號法律——道路交通法

A prova de conhecimentos referida na alínea 6.1. tem carácter eliminatório, sendo os resultados obtidos na prova de conhecimentos classificados de 0 a 100, considerando-se excluídos
e não sendo admitidos à fase seguinte os candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores.
A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a
experiência profissional dos candidatos, face ao perfil das exigências da função.
A análise curricular visa avaliar a preparação do candidato
para o desempenho de determinada função, ponderando as
habilitações académicas e profissionais, a qualificação e experiência profissional, os trabalhos realizados e a formação profissional complementar.
O candidato que falte ou desista de qualquer prova é automaticamente excluído.
A classificação final resulta da média aritmética ponderada
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados,
adopta-se a escala de 0 a 100 valores. Consideram-se excluídos
os candidatos que na prova eliminatória ou na classificação final obtenham classificação inferior a 50 valores.
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
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos».
7. Programa da prova
7.1. Lei n.º 3/2007 «Lei do Trânsito Rodoviário»;

7.2. 時事常識

7.2. Conhecimento genérico das actualidades;
7.3. 一般駕駛車輛常識問題

7.3. Questões gerais relacionadas com o conhecimento geral
de condução de automóveis.

投考人在知識考試（筆試）可攜帶上述7.1.項所指之法例作
參閱，但不得使用電子設備及不得查閱其他參考書籍或資料。
知識考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時通
知。

Na prova de conhecimentos (escrita), os candidatos podem
utilizar apenas como elementos de consulta o diploma legal
referido na alínea 7.1. e são proibidos de utilizar equipamentos
electrónicos e consultar outros livros e documentos.
O local, a data e hora da realização da prova de conhecimentos constarão do aviso referente à lista definitiva.

8. 適用法例：

8. Legislação aplicável

本開考程序由第23/2011號行政法規規範。
9. 典試委員會之組成如下：

O presente concurso rege-se pelas normas constantes do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.
9. O júri do concurso terá a seguinte composição:

主席：環境污染控制廳廳長

葉擴林

正選委員：行政財政處處長

李少容

二等高級技術員

袁文龍

Presidente: Ip Kuong Lam, chefe do Departamento de Controlo da Poluição Ambiental.
Vogais efectivos: Lei Sio Iong, chefe da Divisão Administrativa e Financeira; e
Un Man Long, técnico superior de 2.ª classe.
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候補委員：特級技術員

Vogais suplentes: Wong Mei Leng, técnica especialista; e

黃美玲

二等高級技術員

Chan Hoi San, técnica superior de 2.ª classe.

陳海珊

10. Observações importantes
10. 注意事項：
投考人向本局所遞交的資料將按第8/2005號法律《個人資
料保護法》及個人資料保護辦公室第01/2011號許可《關於豁免
履行通知的義務——招聘資料的處理》的規定處理；
有關獲接納之准考人臨時名單、確定名單、知識考試日期、
時間及地點等資料日後將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，並同時上載於本局網頁w w w.
dspa.gov.mo。
二零一三年六月二十六日於環境保護局

Os dados e informações que os candidatos apresentam a
estes Serviços serão tratados de acordo com a Lei n.º 8/2005
— «Lei da Protecção de Dados Pessoais» e nos termos do disposto da Autorização n.º 01/2011 — «Isenção da Obrigação
de Notificação — Tratamento de Dados de Recrutamento» do
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais;
As informações sobre a lista provisória dos candidatos admitidos, a lista definitiva, a data, hora e local da realização da
prova de conhecimentos, entre outros, serão afixadas na sede
da DSPA, sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 393
a 437, Edf. Dynasty Plaza, 10.º andar, Macau, e publicadas na
página electrónica destes Serviços (www.dspa.gov.mo).
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 26 de
Junho de 2013.

局長

張紹基

O Director dos Serviços, Cheong Sio Kei.

（是項刊登費用為 $7,683.00）

(Custo desta publicação $ 7 683,00)

運 輸 基 建 辦 公 室

GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS
DE TRANSPORTES

公 告
Anúncio
運輸基建辦公室為填補散位合同人員輕型車輛司機職程第
一職階輕型車輛司機一缺，經二零一三年四月三日第十四期《澳
門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入職
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》第十九條第二款的規定公佈，准考人確定名單已
張貼於澳門羅保博士街1-3號國際銀行大廈26樓運輸基建辦公室
或可瀏覽本辦公室網頁www.git.gov.mo。

二零一三年六月二十日於運輸基建辦公室

辦公室主任

李鎮東

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, no Gabinete para
as Infra-estruturas de Transportes (GIT), sito na Rua do Dr.
Pedro José Lobo, Edif. Banco Luso Internacional, n.os 1-3, 26.º
andar, Macau, e publicada na página electrónica do GIT (www.
git.gov.mo), a lista definitiva dos candidatos admitidos ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas,
para o preenchimento de um lugar de motorista de ligeiros,
1.º escalão, da carreira de motorista de ligeiros, em regime de
contrato por assalariamento do GIT, cujo anúncio do aviso de
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, de 3 de Abril de
2013.
Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 20 de
Junho de 2013.
O Coordenador do Gabinete, Lei Chan Tong.

（是項刊登費用為 $989.00）

(Custo desta publicação $ 989,00)

通 告

Aviso

按照運輸工務司司長於二零一三年六月十三日批示，並根據
第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para os Transportes e Obras Públicas, de 13 de Junho de 2013,
e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carrei-

N.º 26 — 26-6-2013

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，運輸基建辦公室
通過考核方式進行普通對外入職開考，以編制外合同方式招聘
技術員職程第一職階二等技術員（土木工程範疇）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
通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起計
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。
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ras 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 uma vaga de
técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de engenharia civil, do
grupo de pessoal técnico, em regime de contrato além do quadro do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes:
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 presente concurso é válido até um ano, a contar da data da
publicação da lista classificativa final.

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

2.1 澳門特別行政區永久性居民；

2.2 根據現行《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；

2.3 具備土木工程範疇的高等專科課程學歷。

2. Condições de candidatura
Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as
seguintes condições:
2.1 Sejam residentes permanentes da RAEM;
2.2 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
2.3 Possuam habilitações académicas ao nível de curso superior na área de engenharia civil.
3. Forma de admissão e os elementos e documentos que a devem acompanhar e local de apresentação de candidaturas

3. 報名方式、應遞交的文件及收件地點

投考人應於指定期限及辦公時間內到位於澳門羅保博士街
1-3號國際銀行大廈26樓運輸基建辦公室遞交第250/2011號行
政長官批示核准的《投考報名表》及下列文件：

3.1 與公職無聯繫之投考人

A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação da
ficha de inscrição em concurso, aprovada pelo Despacho do
Chefe do Executivo n.º 250/2011, devendo a mesma ser entregue, dentro do prazo fixado e durante as horas de expediente,
no Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, sito na
Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, Edifício Banco Luso
Internacional, 26.º andar, Macau, acompanhada da seguinte
documentação:
3.1 Candidatos não vinculados à função pública

a）有效的澳門特別行政區身份證明文件副本；

a) Cópia do documento comprovativo de identidade da Região Administrativa Especial de Macau válido;

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

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

c）經投考人簽署的履歷，其內須詳細列明學歷、專業培訓及
工作經驗，投考人須就所列的專業培訓提交相關證明文件。

3.2 與公職有聯繫之投考人

與公職有聯繫的投考人須遞交上點a）、b）和c）項所指文件
以及所屬部門發出的個人資料紀錄。

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato,
donde constem, detalhadamente a sua habilitação académica,
formação profissional e experiência profissional, devendo o
candidato apresentar documentos comprovativos da respectiva
formação profissional.
3.2 Candidatos vinculados à função pública
Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar
os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto anterior e, ainda, o registo biográfico emitido pelo Serviço a que
pertencem.
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與公職有聯繫的投考人，如本身個人檔案已存有上點a）和
b）項所指文件以及個人資料紀錄，則免除提交，但須於投考報
名表內明確聲明。
3.3 提交文件副本時，須出示正本以供核實。
4. 職務內容
須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定計
劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用的職
務。研究、改編或採用技術方法和程序制定研究工作、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，
以便協助上級在政策制定措施及對土木工程範疇的管理方面作
出決定，主要職務包括：監管工程項目的外判公司施工質量和進
度，分析、研究及評估並提交相關報告，以及跟進工程項目的招
標程序。
5. 薪俸待遇
第一職階二等技術員之薪俸點為第14/2009號法律附件一表
二第五級別內所載的350點，以及享有公職一般制度規定的權利
及福利。
6. 聘用方式
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Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a)
e b) do ponto anterior, bem como do registo biográfico, se os
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado expressamente tal facto
na apresentação da candidatura.
3.3 No acto de entrega de documentos em fotocópia devem
ser exibidos os respectivos originais para efeitos de autenticação.
4. Conteúdo funcional
Funções de estudo e aplicação de métodos e processos de
natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enquadradas em planificação estabelecida, requerendo uma especialização e conhecimentos profissionais adquiridos através
de um curso superior. 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 sobre medidas de política e gestão na área de engenharia
civil. As funções principais abrangem: supervisionar a qualidade e o progresso das obras da engenharia civil executadas pela
empresa contratada, analisar, estudar, avaliar e apresentar os
respectivos relatórios, bem como assegurar o acompanhamento do processo do concurso.
5. Vencimento e regalias
O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, nível 5, vence pelo índice
350 da tabela indiciária, 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.
6. Forma de provimento

以編制外合同聘用，須先經六個月散位合同作為試用期。
7. 甄選方式
甄選是以最長為三個小時的筆試形式的知識考試、專業面
試及履歷分析方法進行，該等方法的評分比例如下：
7.1 知識考試——50%；
7.2 專業面試——40%；

Contrato além do quadro, precedido de um período experimental de seis meses em regime de contrato de assalariamento.
7. Método de selecção
A selecção será feita mediante prova de conhecimentos, que
revestirá a forma de prova escrita, com a duração máxima de
três horas, entrevista profissional e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:
7.1 Prova de conhecimentos — 50%;
7.2 Entrevista profissional — 40%;
7.3 Análise curricular — 10%.

7.3 履歷分析——10%。
第7.1項的知識考試為淘汰制，知識考試取得的成績以0至
100分表示，得分低於50分，將被淘汰且不能進入接續的階段。
知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專
門知識的水平。
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。

O método referido no ponto 7.1 tem carácter eliminatório. O
resultado obtido na prova de conhecimentos é classificado de 0
a 100. Os candidatos que obtenham classificação inferior a 50
não serão admitidos nas fases seguintes de selecção, consideram-se excluídos do concurso.
A prova de conhecimentos tem por objectivo avaliar o nível
de conhecimentos gerais ou específicos exigíveis para o exercício das funções a desempenhar.
A entrevista profissional serve para determinar e avaliar elementos de natureza profissional relacionados com a qualificação e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil
das exigências das funções a desempenhar.

N.º 26 — 26-6-2013

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

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、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任
職務的能力。
投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。最後成績以0至
100分表示。
最後成績是在各種甄選方法中得分的簡單算術平均數或加
權算術平均數，在最後成績中得分低於50分的投考人，均作被淘
汰論。
8. 考試範圍

8869

A análise curricular tem em vista verificar a capacidade
dos candidatos para o desempenho das funções, ponderando
as suas habilitações académicas, qualificações e experiências
profissionais, avaliação do desempenho, trabalhos realizados e
formação profissional complementar.
O candidato que falte ou desista de qualquer prova é automaticamente excluído do concurso.
Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores.
A classificação final resulta da média aritmética simples ou
ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção
utilizados. Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação final obtenham classificação inferior a 50 valores.
8. Programa da prova

考試範圍包括以下內容：

O programa da prova abrangerá as seguintes matérias:

8.1《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

8.1 Lei Básica da RAEM da República Popular da China;

8.2 第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

8.2 Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 57/99/M;

8.3 現行《澳門公共行政工作人員通則》；
8.4 第14/2009號法律《公務人員職程制度》；
8.5 第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培
訓》;
8.6 第289/2007號行政長官批示；

8.3 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de
Macau vigente;
8.4 Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos;
8.5 Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos;
8.6 Despacho do Chefe do Executivo n.º 289/2007;

8.7 第25/2012號行政長官批示；
8.8 經第30/89/M號法令及第6/2006號行政法規修訂的十二
月十五日第122/84/M號法令——有關工程、取得財貨及勞務之
開支制度；
8.9 第63/85/M號法令——購置物品及取得服務之程序；
8.10 第74/99/M號法令——公共工程承攬合同之法律制度；
8.11 第56/96/M號法令《屋宇結構及橋樑結構之安全及荷載
規章》；
8.12 第60/96/M號法令《鋼筋混凝土及預應力混凝土結構
規章》；
8.13 土木工程的基本知識；
8.14 電腦應用軟、硬件知識，尤其是Microsoft Office 系列
軟件及AutoCAD軟件的應用；
8.15 公文寫作實際應用（撰寫與本招聘職務內容有關之報
告書，工程實施細則等招標文件）。
投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不得使
用其他參考書籍或資料。

8.7 Despacho do Chefe do Executivo n.º 25/2012;
8.8 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 e pelo Regulamento Administrativo n.º 6/2006;
8.9 Decreto-Lei n.º 63/85/M — Processo de aquisição de
bens e serviços;
8.10 Decreto-Lei n.º 74/99/M — Regime jurídico do contrato
das empreitadas de obras públicas;
8.11 Decreto-Lei n.º 56/96/M — Regulamento de Segurança
e Acções em Estruturas de Edifícios e Pontes;
8.12 Decreto-Lei n.º 60/96/M — Regulamento de Estruturas
de Betão Armado e Pré-esforçado;
8.13 Conhecimentos básicos da engenharia civil;
8.14 Conhecimento de software e hardware, designadamente
da aplicação Microsoft Office e AutoCAD;
8.15 Redacção de correspondências oficiais (Elaboração de
informação relacionada com o conteúdo funcional deste recrutamento e documentos para os concursos públicos como regulamento de execução da obra).
Durante a prova de conhecimentos (prova escrita), os candidatos podem consultar a legislação acima referida, com excepção de quaisquer livros de referência ou informações.
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9. Publicação das listas

9. 公佈名單
臨時名單、確定名單、成績名單、考試時間表以及與投考人
有關的重要資訊均張貼於澳門羅保博士街1-3號國際銀行大廈
26樓運輸基建辦公室，並同時上載於本辦公室之網頁（h t t p://
www.git.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。

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas
no Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, sito na
Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, Edifício Banco Luso
Internacional, 26.º andar, Macau, e disponibilizadas na página
electrónica deste Gabinete (http://www.git.gov.mo). Serão publicados os locais de afixação e consulta das listas referidas no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
10. Legislação aplicável

10. 適用法例
本開考由八月三日第14/2009號法律《公務人員職程制度》
及八月八日第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉
級培訓》規範。
11. 注意事項

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei
n.º 14/2009, de 3 de Agosto, «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, «Recrutamento, selecção e
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços
públicos».
11. Observações

投考人提供之資料只作本辦公室是次招聘用途，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。
12. 典試委員會

Os dados que o candidato apresente servem apenas para
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da
Protecção de Dados Pessoais» da RAEM.
12. Composição do júri

典試委員會由下列成員組成：

O júri do concurso terá a seguinte composição:

主席：技術顧問

Presidente: Lam Soi Hoi, consultor.

林瑞海

正選委員：一等高級技術員

黃開榮

二等高級技術員

雷穎茹

候補委員：一等高級技術員

黃紹良

首席高級技術員

容可琪

Vogais efectivos: Wong Hoi Weng, técnico superior de 1.ª
classe; e
Loi Weng U, Estela, técnica superior de 2.ª classe.
Vogais suplentes: Wong Sio Leong, técnico superior de 1.ª
classe; e
Iong Ho Kei, Gloria, técnica superior principal.
Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 20 de
Junho de 2013.

二零一三年六月二十日於運輸基建辦公室
主任
（是項刊登費用為 $8,260.00）

李鎮東

O Coordenador do Gabinete, Lei Chan Tong.
(Custo desta publicação $ 8 260,00)

