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SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Anúncio

Torna-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 encontra afixado, no edifício dos Ser-
viços de Apoio da Sede do Governo (SASG), sito na Travessa do 
Paiva, n.º 5, e carregado nos sítios da internet dos SASG 
(http://www.sasg.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Ad-
ministração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), o aviso 
referente à abertura do concurso comum, de acesso, documen-
tal e condicionado aos funcionários dos SASG, para o preen-
chimento de um lugar de técnico superior assessor principal, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior, área de informática, 
do quadro do pessoal dos SASG, 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 do Chefe do Executivo, aos 8 de Julho de 2015. 

A Chefe do Gabinete, O Lam.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um 
lugar de intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão, da carreira de 
intérprete-tradutor do quadro do pessoal do Comissariado da 
Auditoria, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 22, II Série, de 3 
de Junho de 2015:

Candidato aprovado: valores

Lung Man Yin .....................................................................86,75

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da pre-
sente lista, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da sua 
publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Comissário da Au-

ditoria, de 9 de Julho de 2015).

Comissariado da Auditoria, aos 8 de Julho de 2015.

政 府 總 部 輔 助 部 門

公 告

政府總部輔助部門為填補人員編制資訊範疇高級技術員職

程第一職階首席顧問高級技術員壹缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式，為政

府總部輔助部門公務員舉行普通晉級開考，開考通告張貼於擺

華巷五號政府總部輔助部門大樓，並上載到政府總部輔助部門

網頁（http://www.sasg.gov.mo）及行政公職局網頁（http://www.

safp.gov.mo）。報考期限為十天，自本公告刊登《澳門特別行政

區公報》之日緊接的首個工作日起計算。

二零一五年七月八日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

（是項刊登費用為 $1,087.00）

審 計 署

名 單

審計署於二零一五年六月三日第二十二期《澳門特別行政區

公報》第二組的公告上公布的，有關通過審查文件及有限制方式

進行普通晉級開考，以填補審計署人員編制翻譯員職程第一職

階顧問翻譯員一缺，其應考人的評核成績如下：

合格應考人： 分

龍文燕 ............................................................................. 86.75

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公布之日起計十個工作日內，就本名單提起上訴。

（經二零一五年七月九日審計長批示確認）

二零一五年七月八日於審計署

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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典試委員會：

主席：顧問翻譯員 伍炎和

正選委員：顧問高級技術員 Américo Xavier de Sousa

候補委員：顧問翻譯員 鍾素新

（是項刊登費用為 $1,361.00）

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

公 告

終審法院院長辦公室以審查文件及有限制方式，為以下編

制外合同人員進行普通晉級開考的公告，已於二零一五年六月

十日第二十三期《澳門特別行政區公報》第二組公佈。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，該名單已張貼於四月

二十五日前地終審及中級法院大樓終審法院院長辦公室，並於法

院網頁內公佈。

1. 第一職階首席特級技術輔導員一名；

2. 第一職階特級技術輔導員一名；

3. 第一職階首席技術輔導員一名。

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。

二零一五年七月八日於終審法院院長辦公室

辦公室代主任 陳玉蓮

（是項刊登費用為 $1,263.00）

檢 察 長 辦 公 室

公 告

檢察長辦公室為填補編制內人員翻譯員職程第一職階二等

翻譯員（中葡翻譯）七缺，經二零一五年六月三日第二十二期《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、

O Júri:

Presidente: Ng Im Wo, intérprete-tradutora assessora.

Vogal efectivo: Américo Xavier de Sousa, técnico superior 
assessor.

Vogal suplente: Chong Sou San, intérprete-tradutor assessor.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Anúncio

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, no Gabinete do 
Presidente do Tribunal de Última Instância (GPTUI), sito na 
Praceta 25 de Abril, Edifício dos Tribunais de Segunda e Últi-
ma Instâncias, e publicadas no website dos Tribunais, as listas 
provisórias dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, 
documentais, condicionados, para os seguintes trabalhadores 
contratados além do quadro do Gabinete do Presidente do 
Tribunal de Última Instância, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau  
n.º 23, II Série, de 10 de Junho de 2015:

1. Um adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão;

2. Um adjunto-técnico especialista, 1.º escalão;

3. Um adjunto-técnico principal, 1.º escalão.

As listas provisórias acimas referidas são consideradas defi-
nitivas, nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diplo-
ma legal.

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
8 de Julho de 2015.

A Chefe do Gabinete, substituta, Chan Iok Lin.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Anúncios

Tendo em conta que o aviso de abertura do concurso co-
mum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento de sete lugares de intérprete-tradutor de 2.ª 
classe, 1.º escalão (línguas chinesa e portuguesa), da carreira 
de intérprete-tradutor do quadro do pessoal do Gabinete do 
Procurador, se encontra publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 22, II Série, de 3 de 
Junho de 2015, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
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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，並已上載於檢察院網頁（http://www.mp.gov.mo），以供查

閱。

二零一五年七月九日於檢察長辦公室

辦公室主任 譚炳棠

（是項刊登費用為 $989.00）

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以審

查文件及有限制方式，為檢察長辦公室人員進行普通晉級開考，

以填補本辦公室編制外合同人員技術員職程第一職階首席技術

員兩缺。

上述開考通告張貼在新口岸宋玉生廣場皇朝廣場七樓檢察

長辦公室人事財政廳，並於檢察院網頁及行政公職局網頁內公

佈，報考申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的

第一個工作日起計十天內遞交。

二零一五年七月九日於檢察長辦公室

辦公室主任   譚炳棠

（是項刊登費用為 $920.00）

個 人 資 料 保 護 辦 公 室

公 告

按照行政長官於二零一五年七月三日批示，有關刊登於二零

一四年十二月二十六日第五十二期第二組《澳門特別行政區公

報》，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考的公告，以填

補個人資料保護辦公室編制外合同人員之行政技術助理員職程

第一職階特級行政技術助理員一缺，因沒有合資格投考人而予以

消滅。 

二零一五年七月九日於個人資料保護辦公室

辦公室主任 馮文莊

（是項刊登費用為 $783.00）

mento 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 can-
didatos 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, bem como está disponível no 
website do Ministério Público (http://www.mp.gov.mo).

Gabinete do Procurador, aos 9 de Julho de 2015.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 989,00)

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
dois lugares de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico dos trabalhadores contratados além do quadro do Gabine-
te do Procurador, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Re-
gime 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».

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

Gabinete do Procurador, aos 9 de Julho de 2015.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 920,00)

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Anúncio

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 3 de Ju-
lho de 2015, para os devidos efeitos se publica que o concurso 
comum, de acesso, condicionado, documental, para o preen-
chimento de um lugar de assistente técnico administrativo 
especialista, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico ad-
ministrativo dos trabalhadores contratados além do quadro do 
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, cujo anúncio do 
aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 52, II Série, de 26 de 
Dezembro de 2014, ficou extinto por não haver candidatos qua-
lificados.

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 9 de Julho 
de 2015.

O Coordenador do Gabinete, Fong Man Chong.

(Custo desta publicação $ 783,00)
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行 政 公 職 局

公 告

為填補本局人員編制翻譯員職程第一職階顧問翻譯員兩

缺，經二零一五年六月三日第二十二期《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。

二零一五年六月三十日於行政公職局

代局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $989.00）

為填補行政公職局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，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，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開

考，有關開考通告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內，並於本局網頁內公佈，

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。

二零一五年六月三十日於行政公職局

代局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $881.00）

行政公職局為填補編制外合同任用的文案職程第一職階首

席文案一缺，經二零一五年六月三日第二十二期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登以有限制及考核方式進行普通晉級開考公

告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncios

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 Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração 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, documental, 
condicionado, para o preenchimento de dois lugares de intér-
prete-tradutor assessor, 1.º escalão, da carreira de intérprete-
-tradutor do quadro do pessoal desta Direcção de Serviços, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 22, II Série, de 3 de Ju-
nho de 2015.

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 30 de Junho de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 989,00)

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, 
n.º 162, Edifício Administração Pública, 26.º andar, e publica-
do no website dos SAFP, o aviso referente à abertura do con-
curso comum, de acesso, documental, condicionado aos tra-
balhadores dos SAFP, 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 
adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de adjun-
to-técnico, provido em regime de contrato além do quadro do 
pessoal dos SAFP, 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 Administração e Função Pública, 
aos 30 de Junho de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Informa-se que, nos termos 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 
(SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração 
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級培訓》第十八條的規定公佈，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，並於本局網頁（http://www.safp.gov.mo）內公佈，以供查

閱。

根據上述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。

二零一五年七月一日於行政公職局

代局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $950.00）

為填補行政公職局編制外合同任用的高級技術員職程第一

職階首席高級技術員一缺，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，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開

考，有關開考通告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內，並於本局網頁內公佈，

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。

二零一五年七月二日於行政公職局

代局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $881.00）

法 務 局

通 告

第89/2015號批示

根據第15/2009號法律第十條，第26/2009號行政法規第

二十二條第一款及第二十三條，以及第8/2015號行政法務司司長

批示第三款的規定，本人決定：

一、將下列本身及獲轉授的職權授予並轉授予法務局法律

草擬廳廳長鍾頴儀：

（一）批准享受年假；

Pública, 26.º andar, bem como está disponível no sítio electró-
nico desta Direcção de Serviços (http://www.safp.gov.mo), a 
lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, 
de prestação de provas, condicionado aos trabalhadores dos 
SAFP, para o preenchimento de um lugar de letrado principal, 
1.º escalão, da carreira de letrado, provido em regime de con-
trato além do quadro desta Direcção de Serviços, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 22, II Série, de 3 de Junho de 2015.

A lista afixada é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
1 de Julho de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 950,00)

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, 
n.º 162, Edifício Administração Pública, 26.º andar, e publica-
do no website dos SAFP, o aviso referente à abertura do con-
curso comum, de acesso, documental, condicionado aos tra-
balhadores dos SAFP, 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 principal, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, provido em regime de contrato além do quadro do 
pessoal dos SAFP, 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 Administração e Função Pública, 
aos 2 de Julho de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 881,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Aviso

Despacho n.º 89/2015

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, n.º 1 do artigo 
22.º e artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e 
n.º 3 do Despacho da Secretária para a Administração e Justiça 
n.º 8/2015, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na chefe do Departamento 
de Produção Jurídica, Carmen Maria Chung, as minhas com-
petências próprias e delegadas seguintes:

1) Autorizar o gozo de férias;
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（二）就因個人理由或工作需要而提交的累積年假申請作出

決定；

（三）審批合理或不合理解釋之缺勤；

（四）簽署並發出不需由局長決定且性質上非特別由其處理

的文書。

二、本授權及轉授權不妨礙行使收回權和監管權。

三、對於因行使本批示所列的授權及轉授權而作出的行為，

得提起必要訴願。

四、追認廳長鍾頴儀自二零一五年七月一日起在本授權及轉

授權範圍內作出的行為。

五、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效力。

（經行政法務司司長在二零一五年七月三日的批示確認）

二零一五年七月七日於法務局

局長 劉德學

（是項刊登費用為 $1,732.00）

法 律 改 革 及 國 際 法 事 務 局

名 單

法律改革及國際法事務局為填補人員編制內翻譯員職程第

一職階一等翻譯員一缺，經於二零一五年五月十三日第十九期

《澳門特別行政區公報》第二組內刊登以有限制及考核方式進

行普通晉級開考的公告，現公佈投考人最後成績名單如下：

合格投考人： 分

溫世榮 ............................................................................. 79.95

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，投考人可自本名單公佈之日起計算十

個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經行政法務司司長於二零一五年七月二日的批示認可）

二零一五年七月一日於法律改革及國際法事務局

2) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-
vos pessoais ou por conveniência de serviço;

3) Justificar ou injustificar faltas;

4) Proceder à assinatura e encaminhamento de correspon-
dência e expediente que não careça de decisão e que, por natu-
reza, não caiba especialmente ao director dos Serviços.

2. As presentes delegações e subdelegações de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.

3. Dos actos praticados no exercício das delegações e sub-
delegações de competências constantes do presente despacho, 
cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pela chefe de 
departamento, Carmen Maria Chung, no âmbito das presentes 
delegações e subdelegações de competências, desde o dia 1 de 
Julho de 2015.

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

(Homologado por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a 

Administração e Justiça, de 3 de Julho de 2015).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 7 de Julho 
de 2015.

O Director, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 1 732,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA JURÍDICA 

E DO DIREITO INTERNACIONAL

Lista

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, de prestação de provas, condicionado aos trabalhado-
res da Direcção dos Serviços da Reforma Jurídica e do Direito 
Internacional (DSRJDI), para o preenchimento de um lugar 
de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
intérprete-tradutor do quadro do pessoal da DSRJDI, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 19, II Série, de 13 de Maio de 
2015:

Candidato aprovado: valores

Van Sai Weng .......................................................................79,95

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 candida-
to 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 da Ex.ma Senhora Secretária para a 

Administração e Justiça, de 2 de Julho de 2015).

Direcção dos Serviços da Reforma Jurídica e do Direito In-
ternacional, 1 de Julho de 2015.
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典試委員會：

主席：法律改革及國際法事務局副局長 陳軒志

正選委員：行政公職局顧問翻譯員 Leonardo Calisto 

  Correia

  行政公職局顧問翻譯員 Glória do Espírito Santo

（是項刊登費用為 $1,566.00）

民 政 總 署

公 告

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，並按照

二零一五年七月三日管理委員會會議所作之決議，現以審查文件

方式為民政總署員工進行限制性普通晉級開考，以填補下列民

政總署編制外合同人員之空缺：

第一職階特級行政技術助理員一缺；

第一職階首席特級行政技術助理員一缺。

上述之開考通告張貼於本署位於澳門東方斜巷十四號東方

中心M字樓行政輔助部的佈告欄及在本署之內聯網、外聯網及

行政公職局網頁內公佈，有關投考人之申請應自本公告在《澳門

特別行政區公報》刊登後第一個工作日起計的十天內遞交。

二零一五年七月六日於民政總署

管理委員會代主席 羅永德 

（是項刊登費用為 $1,361.00）

二龍喉公園孔雀籠重建工程

公開招標競投

1. 招標方式：公開招標。

2. 施工地點：澳門二龍喉公園。

O Júri: 

Presidente: Chan Hin Chi, subdirector da DSRJDI.

Vogais efectivos: Leonardo Calisto Correia, intérprete-tradu-
tor assessor dos SAFP; e 

Glória do Espírito Santo, intérprete-tradutora assessora dos 
SAFP.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Anúncios

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Ad-
ministração na sessão realizada no dia 3 de Julho de 2015, se 
acham abertos os concursos comuns, de acesso, documentais, 
condicionados aos trabalhadores do Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais (IACM), providos em regime de contrato 
além do quadro, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», para o preenchimento dos seguintes lu-
gares:

Um lugar de assistente técnico administrativo especialista, 1.º 
escalão;

Um lugar de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão. 

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos 
concursos se encontram afixados nos Serviços de Apoio Admi-
nistrativo do IACM, sitos na Calçada do Tronco Velho, n.º 14, 
Edifício Centro Oriental, «M», em Macau, bem como publi-
cados na intranet, internet do IACM e internet dos SAFP, cujo 
prazo de apresentação das candidaturas é de dez dias, conta-
dos a partir do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau. 

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 6 de Ju-
lho de 2015. 

O Presidente do Conselho de Administração, substituto, Lo 
Veng Tak. 

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Concurso público da empreitada de «Projecto de reconstrução 

da gaiola dos pavões do Jardim da Flora»

1. Modalidade do concurso: concurso público.

2. Local de execução da obra: Jardim da Flora.
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3. 承攬工程目的：孔雀籠重建。

4. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

5. 承攬類型：以系列價金承攬。

6. 臨時擔保：澳門幣壹拾叁萬元正（$130,000.00），以現金

存款或以法定銀行擔保或保險擔保提供。

7. 確定擔保：判予工程總金額的百分之五（為擔保合同之履

行，須從承攬人每次收到之每次部分支付中再扣除5%，作為此

將要提供之確定擔保之追加）。

8. 底價：不設底價。

9. 參加條件：在土地工務運輸局內有施工註冊者。

10. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號，民政總署

大樓，文書及檔案中心。

截止日期及時間：二零一五年八月五日，下午五時正（標書須

以澳門特別行政區兩種官方語言其中一種編製）。

11. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門南灣大馬路804號中華廣場六字樓（民署培訓中

心）。

日期及時間：二零一五年八月六日，上午十時。

為了第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

12. 查閱案卷及取得副本之地點，日期及時間：

有關圖則、承投規則、招標方案及其他補充文件，可於本公

告刊登之日起至開標日止，於辦公時間內前往澳門南灣大馬路

南通商業大廈十八字樓民政總署建築及設備部查閱。

有興趣者亦可於二零一五年七月二十三日下午五時前，在

上述地點取得招標案卷副本，每份為澳門幣$600.00（按照第

74/99/M號法令第五十二條第三款的規定）。

13. 工期：此工程之工期不得超過100天。

14. 標書評核準則及其所佔之比重：

——工程總造價及各項單價 ......................................... 70%；

——合理工期 ................................................................ 10%；

3. Objecto da empreitada: reconstrução da gaiola dos pavões.

4. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade da 
proposta é de 90 dias, a contar da data do acto público do con-
curso, prorrogável, nos termos previstos no programa do con-
curso.

5. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.

6. Caução provisória: $ 130 000,00 e pode ser prestada por 
depósito em dinheiro, por garantia bancária ou por seguro-
-caução aprovado nos termos legais.

7. Caução definitiva: a caução definitiva é de 5% do preço 
total da adjudicação (das importâncias que o empreiteiro tiver 
a receber em cada um dos pagamentos parciais são deduzidos 
5% para garantia do contrato, em reforço da caução definitiva 
a prestar).

8. Preço base: não há.

9. Condições de admissão: inscrição na DSSOPT na modali-
dade de execução de obras.

10. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

Núcleo de Expediente e Arquivo do IACM, sito na Av. de 
Almeida Ribeiro, n.º 163-r/c, Edif. Sede do IACM, até às 17,00 
horas do dia 5 de Agosto de 2015 (a proposta deve ser redigida 
numa das línguas oficiais da RAEM).

11. Local, dia e hora do acto público:

Divisão de Formação e Documentação do IACM, sita na 
Avenida da Praia Grande n.º 804, Edifício China Plaza, 6.º an-
dar, no dia 6 de Agosto de 2015, pelas 10,00 horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura de propostas para os efeitos, 
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para 
esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados no concurso.

12. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da 
cópia:

O projecto, o caderno de encargos, o programa do concurso 
e outros documentos complementares podem ser examinados, 
nos Serviços de Construções e Equipamentos Urbanos do 
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, sitos na Av. 
da Praia Grande, Edifício Comercial Nam Tung, 18.º andar — 
Macau, durante as horas de expediente, desde o dia da publica-
ção do anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso.

No local acima referido poderão ser solicitadas até às 17,00 
horas do dia 23 de Julho de 2015, cópias do processo do con-
curso ao preço de $ 600,00 por exemplar, ao abrigo do n.º 3 do 
artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M.

13. Prazo de execução da obra:

O prazo de execução não poderá ser superior a 100 dias, con-
tados a partir da data de consignação dos trabalhos.

14. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

— Preço global da empreitada e lista de preços unitários: 
70%;

— Prazo de execução razoável: 10%;



N.º 28 — 15-7-2015 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 12989

——施工計劃：

i. 工序的仔細度和建議 ................................................... 3%；

ii. 工序之連貫關係 .......................................................... 3%；

iii. 施工計劃期的適用性及可行性 ................................. 4%；

——對類似工程之經驗 .................................................. 5%；

——材料質量 .................................................................. 5%。

15. 附加的說明文件：由二零一五年七月二十七日至截標日

止，投標者應前往澳門南灣大馬路南通商業大廈十八字樓民政

總署建築及設備部，以了解有否附加之說明文件。

二零一五年七月九日於民政總署

管理委員會代主席 羅永德

（是項刊登費用為 $3,403.00）

經 濟 局

名 單

經濟局為填補編制內人員高級技術員職程第一職階首席顧

問高級技術員一缺，經於二零一五年五月六日第十八期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進行限制性普通晉

級開考的招考公告。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》第二十七條第五款的規定，公佈最後成

績名單如下：

合格投考人： 分

Maria da Conceição Nunes Neves Rosado ................88.88

按照上述行政法規第二十八條的規定，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。

（經二零一五年七月六日經濟財政司司長的批示認可）

二零一五年六月二十五日於經濟局

 典試委員會：

主席：經濟局首席顧問高級技術員 戴天來 

— Plano de trabalhos:

i. O nível de discretização das actividades elementares: 3%;

ii. A interdependência das actividades elementares: 3%;

iii. A adequabilidade e efectividade dos prazos de execução: 
4%.

— Experiência em obras semelhantes: 5%;

— Material: 5%.

15. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer nos Serviços de Cons-
truções e Equipamentos Urbanos do Instituto para os Assun-
tos Cívicos e Municipais, sitos na Av. da Praia Grande, Edifí-
cio Comercial Nam Tung, 18.º andar — Macau, a partir de 27 
de Julho de 2015, inclusive, e até à data limite para entrega das 
propostas, para tomar conhecimento de eventuais esclareci-
mentos adicionais.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 9 de 
Julho de 2015.

O Presidente do Conselho de Administração, substituto, Lo 
Veng Tak.

(Custo desta publicação $ 3 403,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Lista

Classificativa final 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 do pessoal da Direcção 
dos Serviços de Economia, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 18, II Série, de 6 de Maio de 2015, nos termos do n.º 5 do 
artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recru-
tamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos):

Candidato aprovado: valores

Maria da Conceição Nunes Neves Rosado ...................... 88,88

Nos termos do artigo 28.º do supracitado regulamento admi-
nistrativo, o candidato pode interpor recurso da presente lista 
para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no pra-
zo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 6 de Julho de 2015).

Direcção dos Serviços de Economia, aos 25 de Junho de 
2015.

O Júri:

Presidente: Tai Tin Loi, técnico superior assessor principal 
da DSE. 
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正選委員：經濟局首席顧問高級技術員 黃志雄

  中華人民共和國澳門特別行政區海關顧問翻譯員 

  鍾素新

（是項刊登費用為 $1,468.00）

財 政 局

公 告

為填補經由財政局以編制外合同任用的督察職程第一職階

一等督察兩缺，經二零一五年六月十日第二十三期《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

張貼在南灣大馬路575、579及585號財政局大樓十四樓財政局之

行政暨財政處內以供查閱。 

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。 

二零一五年七月八日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $950.00）

財政局為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律《公務人

員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》之規定，現通過審查文件方式，為財政局編制人員進

行以下限制性普通晉級開考：

技術員職程第一職階一等技術員六缺。

上述開考之通告已張貼於南灣大馬路575、579及585號財政

局大樓十四樓財政局之行政暨財政處，並於本局及行政公職局

網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈

後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一五年七月八日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $920.00）

Vogais efectivos: Wong Chi Hong Alexandre, técnico supe-
rior assessor principal da DSE; e

Chong Sou San, intérprete-tradutor assessor dos S.A.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Anúncios

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 afixado na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, 
sita na Avenida da Praia Grande n.os 575, 579 e 585, Edifício 
«Finanças», 14.º andar, a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para 
o preenchimento de dois lugares de inspector de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de inspector, providos em regime de con-
trato além do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de 
Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 
10 de Junho de 2015. 

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

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 8 de Julho de 2015.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 950,00)

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 seguinte concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
do quadro da Direcção dos Serviços de Finanças:

Seis lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico.

O aviso do concurso acima referido encontra-se afixado na 
Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços 
de Finanças, sita na Avenida da Praia Grande n.os 575, 579 e 
585, Edifício «Finanças», 14.º andar, e publicado na internet 
desta Direcção de Serviços e da Direcção dos Serviços de Ad-
ministração e Função Pública. O prazo para a apresentação de 
candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil ime-
diato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 8 de Julho de 2015.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 920,00)
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勞 工 事 務 局

公 告

勞工事務局通過以審查文件方式，為本局以編制外合同制

度任用的人員進行填補技術員職程第一職階首席技術員兩缺的

限制性晉級普通開考公告已於二零一五年六月二十四日在《澳

門特別行政區公報》第二十五期第二組內公佈，現根據八月八日

第23/2011號行政法規規範的《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》第十八條第三款規定，將投考人臨時名單張貼於澳門馬揸度

博士大馬路221-279號先進廣場大廈二樓本局行政財政處及上

載本局內聯網。

按照上述行政法規第十八條第五款規定，該名單視為確定名

單。

二零一五年七月九日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,057.00）

博 彩 監 察 協 調 局

公 告

為填補博彩監察協調局人員編制第一職階顧問督察一缺，

經於二零一五年六月十日第二十三期《澳門特別行政區公報》第

二組刊登以文件審查、有限制方式進行普通晉級開考的公告。現

根據第23/2011號行政法規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號中華廣場二十一樓本局行政財

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，上述名單被視為

確定名單。

二零一五年七月八日於博彩監察協調局

局長 雪萬龍

（是項刊登費用為 $920.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto (Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se encontra afixada, na 
Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais, sita na Avenida do Dr. Francisco 
Vieira Machado, n.os 221-279, Edifício «Advance Plaza», 2.º an-
dar, Macau, bem como publicada na intranet destes Serviços, a 
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois luga-
res de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico do 
pessoal provido em regime de contrato além do quadro da Di-
recção dos Serviços para os Assuntos Laborais, cujo anúncio 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 24 de Junho de 
2015.

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 9 de 
Julho de 2015.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada, no quadro de anúncio 
da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção de Inspec-
ção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia Grande, 
n.os 762-804, Edf. China Plaza, 21.º andar, a lista provisória do 
candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condicio-
nado, para o preenchimento de um lugar de inspector assessor, 1.º 
escalão, do quadro do pessoal da Direcção de Inspecção e Co-
ordenação de Jogos, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II 
Série, de 10 de Junho de 2015, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

A lista afixada é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 8 de Ju-
lho de 2015.

O Director, Manuel Joaquim das Neves.

(Custo desta publicação $ 920,00)
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GABINETE PARA OS RECURSOS HUMANOS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», estipulado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, se encontra 
afixada, para consulta, no Gabinete para os Recursos Humanos 
(GRH), sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues n.os 614A-640, 
Edif. Long Cheng, 9.º andar, e publicada na página electrónica 
do GRH, a lista provisória 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, provido em regime de contrato 
além do quadro do pessoal do GRH, cujo anúncio de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 25, II Série, de 24 de Junho de 2015.

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Gabinete para os Recursos Humanos, aos 8 de Julho de 
2015.

A Coordenadora do Gabinete, Lou Soi Peng.

(Custo desta publicação $ 1 067,00)

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Anúncio

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 Gabinete de 
Informação Financeira (GIF), na Avenida Dr. Mário Soares, 
n.os 307-323, Edifício Banco da China, 22.º andar, Macau, bem 
como nos sítios da internet deste Gabinete de Informação Fi-
nanceira, a lista provisória do candidato ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do 
GIF, para o preenchimento de um lugar do GIF, cujo anúncio 
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 17 
de Junho de 2015:

Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, da carrei-
ra de técnico superior.

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

Gabinete de Informação Financeira, aos 7 de Julho de 2015. 

A Coordenadora do Gabinete, Ng Man Seong.

(Custo desta publicação $ 1 077,00)

人 力 資 源 辦 公 室

公 告

人力資源辦公室通過以審查文件方式，為以編制外合同制

度任用的人員進行填補高級技術員職程第一職階首席顧問高級

技術員一缺的限制性晉級普通開考公告，已於二零一五年六月

二十四日在《澳門特別行政區公報》第二十五期第二組內公佈。

現根據八月八日第23/2011號行政法規規範的《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款規定，准考人臨時名單已

張貼在澳門羅理基博士大馬路614A-640號龍成大廈九樓本辦公

室告示板及於本辦公室網頁內公佈。

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。

二零一五年七月八日於人力資源辦公室

主任 盧瑞冰

（是項刊登費用為 $1,067.00）

金 融 情 報 辦 公 室

公  告

金融情報辦公室為填補以下空缺，經二零一五年六月十七日

第二十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有

限制的方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定

公布，准考人臨時名單已張貼在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，並於本辦公室網頁

內公布：

高級技術員職程第一職階首席高級技術員一缺。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一五年七月七日於金融情報辦公室

辦公室主任 伍文湘

（是項刊登費用為 $1,077.00）
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澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

名 單

澳門保安部隊事務局為填補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兩缺，經於二零一五年五月二十日第

二十期《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 彭瑋韶 ........................................................................ 81.11

2.º 歐陽志麟 .................................................................... 80.28

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訴。

（經保安司司長於二零一五年六月三十日批示確認）

二零一五年六月二十六日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局首席技術輔導員 黃洪光

委員：澳門保安部隊事務局首席技術輔導員 江靜芷

 電信管理局特級技術輔導員 陳梅

澳門保安部隊事務局為填補編制外合同人員高級技術員職

程第一職階首席高級技術員一缺，經於二零一五年五月六日第

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

陳志傑 ............................................................................. 84.11

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訴。

（經保安司司長於二零一五年七月二日批示確認）

二零一五年六月二十九日於澳門保安部隊事務局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de dois lu-
gares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico, em regime de contrato além do quadro da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 20, II Série, de 20 de Maio de 
2015: 

Candidatos aprovados: valores

1.º Pang Wai Siu ..................................................................81,11

2.º Au Ieong Chi Lon .........................................................80,28

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 publi-
cação para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 30 de Junho de 2015).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 26 de Junho de 2015.

O Júri:

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

Vogais: Kong Ching Chi, adjunto-técnico principal da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Chan Mui, adjunto-técnico especialista da Direcção dos Ser-
viços de Regulação de Telecomunicações.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, 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 Administrati-
va Especial de Macau n.º 18, II Série, de 6 de Maio de 2015: 

Candidato aprovado: valores

Chan Chi Kit ........................................................................84,11

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lis-
ta, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publica-
ção para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 2 de Julho de 2015).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 29 de Junho de 2015.
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典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 方貴安

委員：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 陳岸武

 司法警察局首席顧問高級技術員 鄺榮輝

澳門保安部隊事務局為填補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兩缺，二零一五年五月二十日第二十

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 江寶珊 ........................................................................ 82.67

2.º 鄧絲銘 ........................................................................ 81.67

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訴。

（經保安司司長於二零一五年七月二日批示確認）

二零一五年六月三十日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局首席技術員 黃詠駒

委員：澳門保安部隊事務局首席特級技術輔導員 劉志剛

 行政公職局一等高級技術員 鄒宇斯

（是項刊登費用為 $3,745.00）

三十日告示

茲公佈，陳德平申領其已故妻子羅淑賢（曾為治安警察局第

三職階副警長）之死亡津貼、喪葬津貼及其他金錢補償，如有人

士認為具有權利領取該等津貼及補償，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，向本局申請應有之權益。

如上述期限內未接獲任何異議，則現申請人之要求將被接納。

O Júri:

Presidente: Fong Kuai On, técnico superior assessor da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Chan Ngon Mou, técnico superior assessor da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Kong Weng Fai, técnico superior assessor principal da Polí-
cia Judiciária.

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, documental e condicionado, para o preenchimento de dois 
lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, 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 20, II Série, de 20 de 
Maio de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Kong Pou San .................................................................82,67

2.º Tang Si Meng .................................................................81,67

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 publi-
cação para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 2 de Julho de 2015).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 30 de Junho de 2015.

O Júri:

Presidente: Vong Weng Koi, técnico principal da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Lau Chi Kong, adjunto-técnico especialista principal 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Chao U Si, técnico superior de 1.ª classe da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública.

(Custo desta publicação $ 3 745,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que, tendo Chan Tak Peng requerido os subsí-
dios por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias, 
por falecimento do seu cônjuge, Lo Sok In, que foi subchefe, 3.º 
escalão, do Corpo de Polícia de Segurança Pública, devem to-
dos os que se julgam com direito à percepção dos mesmos sub-
sídios e outras compensações acima referidos, requerer a esta 
Direcção de Serviços, no prazo de trinta dias a contar da data 
de 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.
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二零一五年七月八日於澳門保安部隊事務局

代局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $881.00）

司 法 警 察 局

名 單

按照刊登於二零一三年九月十八日第三十八期第二組《澳門

特別行政區公報》之通告，有關以考核方式進行普通對外入職開

考，取錄及格者就讀培訓課程和進行實習，以填補司法警察局編

制內刑事偵查人員組別之第一職階二等刑事偵查員九十缺，現

公佈最後成績名單如下：

A）及格投考人：

考生編號  姓名 分

 1.º 0415 蔡錦源 .................................................. 75.20 

 2.º 0507 方博 ...................................................... 75.08 

 3.º 0315 張飛揚 .................................................. 72.47 

 4.º 0859 林平滿 .................................................. 70.70 

 5.º 0843 林強盛 .................................................. 70.63 

 6.º 0176 陳偉強 .................................................. 70.60 

 7.º 0931 李振光 .................................................. 70.52 

 8.º 0167 陳冬逸 .................................................. 70.30 

 9.º 1184 羅潮勇 .................................................. 70.10 

10.º 0495 馮凱燕 .................................................. 69.55 

11.º 1193 羅敬晞 .................................................. 69.48 

12.º 0443 鍾旭威 .................................................. 69.30 

13.º 0039 歐陽嘉恆 .............................................. 68.85 

14.º 0177 陳偉杰 .................................................. 68.55 

15.º 0029 區健濠 .................................................. 68.22 

16.º 1722 王君雅 .................................................. 67.97 

17.º 0951 李仲康 .................................................. 67.38 

18.º 1177 廖小明 .................................................. 66.40 

19.º 1176 廖小麗 .................................................. 65.93 

20.º 1520 譚健燊 .................................................. 65.77 

21.º 0061 陳子健  5176XXX（X） ..................... 65.63 

22.º 1353 吳朗賢 .................................................. 65.22 

23.º 1024 李偉豪 .................................................. 65.18 

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 8 de Julho de 2015.

A Directora dos Serviços, substituta, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 881,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Listas

De classificação final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para a admissão dos 
candidatos considerados aptos, com destino à frequência do 
curso de formação e respectivo estágio, com vista ao preenchi-
mento de noventa lugares de investigador criminal de 2.ª clas-
se, 1.º escalão, do grupo de pessoal de investigação criminal 
do quadro da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 38, II Série, de 18 de Setembro de 2013:

A)   Candidatos aprovados:

N.º Nome valores

1.º 0415 Choi Kam Un ............................................ 75,20

2.º 0507 Fong Pok .................................................... 75,08

3.º 0315 Cheong Carlos .......................................... 72,47

4.º 0859 Lam Peng Mun ......................................... 70,70

5.º 0843 Lam Keong Seng ...................................... 70,63

6.º 0176 Chan Wai Keong ...................................... 70,60

7.º 0931 Lei Chan Kuong ....................................... 70,52

8.º 0167 Chan Tong Iat ........................................... 70,30

9.º 1184 Lo Chio Iong ............................................. 70,10

10.º 0495 Fong Hoi In ............................................... 69,55

11.º 1193 Lo Keng Hei .............................................. 69,48

12.º 0443 Chong Iok Wai .......................................... 69,30

13.º 0039 Au Yeung, Ka Hang Joshua .................... 68,85

14.º 0177 Chan Wai Kit ............................................ 68,55

15.º 0029 Ao Kin Hou ............................................... 68,22

16.º 1722 Wong Kuan Nga ....................................... 67,97

17.º 0951 Lei Chong Hong ....................................... 67,38

18.º 1177 Lio Sio Meng ............................................. 66,40

19.º 1176 Lio Sio Lai ................................................. 65,93

20.º 1520 Tam Kin San ............................................. 65,77

21.º 0061 Chan Chi Kin  5176XXX(X) .................. 65,63

22.º 1353 Ng Long In ................................................ 65,22

23.º 1024 Lei Wai Hou .............................................. 65,18
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考生編號  姓名 分

24.º 0957 李凱倫 .................................................. 64.93 

25.º 1115 梁立煌 .................................................. 64.87 

26.º 0411 徐嘉明 .................................................. 64.78 

27.º 1756 黃騰 ...................................................... 64.72 

28.º 0464 朱嘉偉 .................................................. 64.58 

29.º 0294 鄭宇恆 .................................................. 64.55 

30.º 1603 阮嘉敏 .................................................. 64.33 

31.º 0153 陳尚智 .................................................. 64.27 

32.º 1340 吳嘉寧 .................................................. 64.05 

33.º 1008 李明佳 .................................................. 63.90 

34.º 1346 吳傑 ...................................................... 63.47 

35.º 1142 梁德龍 .................................................. 63.40 

36.º 0271 鄭海倫 .................................................. 63.28 

37.º 0054 陳子恆 .................................................. 63.08 

38.º 1145 梁庭熙 .................................................. 63.07 

39.º 0557 何啟康 .................................................. 63.05 

40.º 1118 梁文聰 .................................................. 62.77 

41.º 0186 陳永鴻 .................................................. 62.75 

42.º 1628 王德揚 .................................................. 62.72 

43.º 0174 陳偉銓 .................................................. 62.63 

44.º 0032 區柏簾 .................................................. 62.60 

45.º 1214 雷艷明 .................................................. 62.55 

46.º 0749 郭龍 ...................................................... 62.48 

47.º 1196 羅健新 .................................................. 62.25 

48.º 0881 林榮昇 .................................................. 62.22 

49.º 0831 林嘉俊 .................................................. 62.20 

50.º 1483 蘇禮賢 .................................................. 62.15 

51.º 0195 陳永斌 .................................................. 61.78 

52.º 0200 曾震霆 .................................................. 61.62 

53.º 1568 唐富華 .................................................. 61.38 

54.º 0770 關豪輝 .................................................. 61.33 

55.º 0561 何國富 .................................................. 61.27 

56.º 0761 鄺志輝 .................................................. 61.17 

57.º 1095 梁嘉誠 .................................................. 61.05 

58.º 1083 梁浩賢 .................................................. 61.03 

59.º 1592 余立基 .................................................. 60.92 

60.º 0867 林小斌 .................................................. 60.90 

61.º 0356 張宇翔 .................................................. 60.70 

62.º 1097 梁嘉華 .................................................. 60.55 

63.º 0166 陳霆康 .................................................. 60.32 

64.º 0699 江家偉 .................................................. 60.30 

65.º 1087 梁家駿 .................................................. 60.22 

N.º Nome valores

24.º 0957 Lei Hoi Lon ............................................... 64,93

25.º 1115 Leong Lap Wong ...................................... 64,87

26.º 0411 Choi Ka Meng ........................................... 64,78

27.º 1756 Wong Tang ................................................ 64,72

28.º 0464 Chu Ka Wai ............................................... 64,58

29.º 0294 Cheang U Hang ........................................ 64,55

30.º 1603 Un Ka Man ................................................ 64,33

31.º 0153 Chan Seong Chi ........................................ 64,27

32.º 1340 Ng Ka Neng ............................................... 64,05

33.º 1008 Lei Meng Kai ............................................ 63,90

34.º 1346 Ng Kit ......................................................... 63,47

35.º 1142 Leong Tak Long ....................................... 63,40

36.º 0271 Cheang Hoi Lon ....................................... 63,28

37.º 0054 Chan Chi Hang ......................................... 63,08

38.º 1145 Leong Teng Hei ........................................ 63,07

39.º 0557 Ho Kai Hong ............................................. 63,05

40.º 1118 Leong Man Chong ................................... 62,77

41.º 0186 Chan Weng Hong ..................................... 62,75

42.º 1628 Vong, Frederick ........................................ 62,72

43.º 0174 Chan Wai Chuen ...................................... 62,63

44.º 0032 Ao Pak Lim ............................................... 62,60

45.º 1214 Loi Im Meng ............................................. 62,55

46.º 0749 Kuok Long................................................. 62,48

47.º 1196 Lo Kin San ................................................ 62,25

48.º 0881 Lam Weng Seng ........................................ 62,22

49.º 0831 Lam Ka Chon ........................................... 62,20

50.º 1483 Sou Lai In .................................................. 62,15

51.º 0195 Chan Weng Pan ........................................ 61,78

52.º 0200 Chang Chan Teng ..................................... 61,62

53.º 1568 Tong Wong, Aurelio Antonio ................. 61,38

54.º 0770 Kwan Ho Fai ............................................. 61,33

55.º 0561 Ho Kuok Fu .............................................. 61,27

56.º 0761 Kuong Chi Fai ........................................... 61,17

57.º 1095 Leong Ka Seng.......................................... 61,05

58.º 1083 Leong Hou In ............................................ 61,03

59.º 1592 U Lap Kei .................................................. 60,92

60.º 0867 Lam Sio Pan .............................................. 60,90

61.º 0356 Cheong U Cheong .................................... 60,70

62.º 1097 Leong Ka Wa ............................................ 60,55

63.º 0166 Chan Teng Hong ....................................... 60,32

64.º 0699 Kong Ka Wai ............................................. 60,30

65.º 1087 Leong Ka Chon ........................................ 60,22
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考生編號  姓名 分

66.º 1212 呂輝堯 .................................................. 59.48 

67.º 0884 林榮裕 .................................................. 59.42 

68.º 0023 歐陽偉文 .............................................. 59.30 

69.º 1102 梁錦榮 .................................................. 59.12 

70.º 1143 梁德文 .................................................. 58.97 

71.º 0473 覃舜君 .................................................. 58.85 

72.º 1773 黃威斯 .................................................. 58.75 

73.º 1081 梁洪健 .................................................. 58.65 

74.º 0822 林杭 ...................................................... 58.50 

75.º 1167 梁昊仁 .................................................. 58.27 

76.º 1472 蘇欣傑 .................................................. 58.22 

77.º 0306 程貞梅 .................................................. 58.20 

78.º 0649 楊得志 .................................................. 58.08 

79.º 0514 馮典強 .................................................. 57.97 

80.º 0102 陳嘉敏 .................................................. 57.28 

81.º 0178 陳偉傑  1220XXX（X） ..................... 56.93 

82.º 1213 雷應昌 .................................................. 56.28 

83.º 0206 曾浩然 .................................................. 56.12 

84.º 1371 吳婉欣 .................................................. 56.08 

85.º 1357 吳敏光 .................................................. 54.42 

86.º 0733 關永煇 .................................................. 54.10 

87.º 1798 余國宇 .................................................. 52.75 

B）被淘汰之投考人：1715名 

被淘汰之投考人名單已張貼於澳門友誼大馬路823號司法警

察局大樓地下行政輔助中心（長崎街23號入口），以供查閱。

備註：

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上

訴。

（經保安司司長於二零一五年七月三日批示認可）

二零一五年六月二十五日於司法警察局

典試委員會： 

主席：副局長 杜淑森 

正選委員：代廳長 黃志康

     廳長 陳堅雄 

（是項刊登費用為 $6,149.00）

N.º Nome valores

66.º 1212 Loi Fai Io ................................................... 59,48

67.º 0884 Lam Weng U ............................................. 59,42

68.º 0023 Ao Ieong Wai Man ................................... 59,30

69.º 1102 Leong Kam Weng..................................... 59,12

70.º 1143 Leong Tak Man ........................................ 58,97

71.º 0473 Chum, Shun Kwan Andrea ..................... 58,85

72.º 1773 Wong Wai Si .............................................. 58,75

73.º 1081 Leong Hong Kin ....................................... 58,65

74.º 0822 Lam Hong.................................................. 58,50

75.º 1167 Leung, Antonio ........................................ 58,27

76.º 1472 Sou Ian Kit ................................................ 58,22

77.º 0306 Cheng Cheng Mui .................................... 58,20

78.º 0649 Ieong Tak Chi ........................................... 58,08

79.º 0514 Fong Tin Keong ........................................ 57,97

80.º 0102 Chan Ka Man ............................................ 57,28

81.º 0178 Chan Wai Kit 1220XXX(X) ................... 56,93

82.º 1213 Loi Ieng Cheong ....................................... 56,28

83.º 0206 Chang Hou In ........................................... 56,12

84.º 1371 Ng Un Ian .................................................. 56,08

85.º 1357 Ng Man Kuong.......................................... 54,42

86.º 0733 Kuan Weng Fai ......................................... 54,10

87.º 1798 Yu Kuok U ................................................ 52,75

B) Candidatos excluídos: 1715 pessoas

A lista dos candidatos excluídos encontra-se afixada, para 
consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão 
do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, 
n.º 823, Macau (entrada junto à Rua de Nagasaki, n.º 23).

Observações:

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso desta 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 3 de Julho de 2015).

Polícia Judiciária, aos 25 de Junho de 2015.

O Júri do concurso: 

Presidente: Tou Sok Sam, subdirectora. 

Vogais efectivos: Vong Chi Hong, chefe de departamento, 
substituto; e

Chan Kin Hong , chefe de departamento.

(Custo desta publicação $ 6 149,00)
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按照刊登於二零一五年五月十三日第十九期第二組《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普

通晉級開考，以填補本局人員編制內高級技術員職程之第一職

階顧問高級技術員（電訊範疇）一缺，合格投考人的最後成績如

下：

唯一合格投考人： 分

李匡義 ............................................................................. 76.05

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，投考人可在

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。

（經保安司司長於二零一五年七月一日批示認可）

二零一五年六月二十九日於司法警察局

典試委員會：

主席：處長 陳永紅

正選委員：顧問高級技術員 關偉康

  顧問高級技術員（地圖繪製暨地籍局） 林思秀

（是項刊登費用為 $1,057.00）

按照刊登於二零一五年五月十三日第十九期第二組《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普通

晉級開考，以填補本局編制外合同任用的行政技術助理員職程

第一職階首席特級行政技術助理員一缺，合格投考人的最後成

績如下：

唯一合格投考人： 分

Pedro, Justino Ceciliano ............................................. 69.04

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，投考人可在

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。

（經保安司司長於二零一五年七月二日批示認可）

二零一五年六月二十九日於司法警察局

典試委員會：

主席：一等督察 林巧萍  

正選委員：顧問高級技術員 李小娟  

  首席技術輔導員（民政總署）  楊彤麥

De classificação final do candidato aprovado no concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, área de telecomunicações, do 
quadro do pessoal da Polícia Judiciária, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 19, II Série, de 13 de Maio de 2015:

Único candidato aprovado: valores

Lei Hong I ............................................................................76,05

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da lista de classifi-
cação final, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da sua 
publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 1 de Julho de 2015).

Polícia Judiciária, aos 29 de Junho de 2015.

O Júri do concurso:

Presidente: Chan Weng Hong, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Kuan Wai Hong, técnico superior assessor; e

Lam Si Sao, técnica superior assessora da Direcção dos Ser-
viços de Cartografia e Cadastro.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

De classificação final do candidato aprovado no concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento de um lugar de assistente técnico administrativo 
especialista principal, 1.º escalão, da carreira de assistente 
técnico administrativo, 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 19, II 
Série, de 13 de Maio de 2015:

Único candidato aprovado:   valores

Pedro, Justino Ceciliano.....................................................69,04 

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da lista de clas-
sificação final, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da 
sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 2 de Julho de 2015).

Polícia Judiciária, aos 29 de Junho de 2015.

O Júri do concurso:

Presidente: Lam Hao Peng, inspectora de 1.ª classe.

Vogais efectivos: Lee Sio Kun, técnica superior assessora; e

Ieong Tong Mak, adjunto-técnico principal do Instituto para 
os Assuntos Cívicos e Municipais.
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按照刊登於二零一五年五月十三日第十九期第二組《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一缺，合格投考人的最後成績

如下：

唯一合格投考人： 分

李俊偉 ............................................................................ 77.92

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，投考人可在

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。

（經保安司司長於二零一五年七月七日批示認可）

二零一五年六月二十九日於司法警察局

典試委員會：

主席：處長 高麗娟  

正選委員：二等高級技術員（職務主管）  鄭日豪   

  首席特級技術輔導員（統計暨普查局）  陳家瑤  

（是項刊登費用為 $2,144.00）

公 告

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：

技術員職程第一職階一等技術員（物證鑑定範疇）一缺；

技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員一缺。

2）編制外合同任用人員：

技術輔導員職程第一職階首席特級技術輔導員一缺。

上述開考通告張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大

樓十八樓人事及行政處，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。

De classificação final do candidato aprovado no concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento de um lugar de assistente técnico administrativo 
especialista, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico ad-
ministrativo, 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 19, II Série, de 
13 de Maio de 2015:

Único candidato aprovado:   valores

Lei Chan Vai ........................................................................77,92

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da lista de clas-
sificação final, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da 
sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 7 de Julho de 2015).

Polícia Judiciária, aos 29 de Junho de 2015.

O Júri do concurso:

Presidente: Kou Lai Kun, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Chiang Iat Hou Paulo, técnico superior de 2.ª 
classe (chefia funcional); e

Chan Ca Iu, adjunta-técnica especialista principal da Direc-
ção dos Serviços de Estatística e Censos.

(Custo desta publicação $ 2 144,00)

Anúncios

Faz-se público que se acham abertos os seguintes concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados, para o pre-
enchimento dos seguintes lugares da Polícia Judiciária, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

1. Para o pessoal do quadro:

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de polícia 
científica, da carreira de técnico;

Um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico.

2. Para o pessoal em regime de contrato além do quadro:

Um lugar de adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico.

Os avisos dos concursos acima referidos encontram-se afi-
xados na Divisão de Pessoal e Administrativa, no 18.º andar 
do Edifício da Polícia Judiciária, sita na Avenida da Amizade, 
n.º 823, Macau, 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.
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二零一五年七月八日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $1,331.00）

為填補司法警察局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兩缺，經於二零一五年六月十七日

第二十四期第二組《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，該名單已張貼

於澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓十八樓人事及行政處及

上載於本局網站，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。

二零一五年七月九日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $950.00）

澳 門 監 獄

公 告

為填補經由澳門監獄以編制外合同任用的技術員職程第一

職階首席特級技術員一缺，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，現以審查文件方式進行普通限制性晉級開

考，有關開考通告正張貼在澳門路環竹灣馬路聖方濟各街澳門

監獄行政樓地下告示板，並於本監獄網頁內公佈，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。

二零一五年七月七日於澳門監獄

獄長 李錦昌

（是項刊登費用為 $1,018.00）

Polícia Judiciária, aos 8 de Julho de 2015.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

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, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau, bem como no website desta Po-
lícia, a lista provisória do candidato 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, em 
regime de contrato além do quadro da Polícia Judiciária, aber-
to por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 17 de Junho de 
2015.

A lista acima referida é considerada definitiva, nos termos 
do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administra-
tivo.

Polícia Judiciária, aos 9 de Julho de 2015.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 950,00)

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado, no quadro de anún-
cios do rés-do-chão do Edifício Administrativo do Estabeleci-
mento Prisional de Macau, sito na Rua de S. Francisco s/n, Colo-
ane, Macau, e publicado no website do EPM, o aviso referente 
à abertura do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regu-
lamento 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 espe-
cialista principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, provido 
em regime de contrato além do quadro do pessoal do EPM, 
com dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a 
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 7 de Julho de 2015.

O Director, Lee Kam Cheong.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)
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澳門監獄以編制外合同方式填補澳門監獄技術員職程第一

職階二等技術員（社會工作範疇）三缺，經於二零一五年五月六

日第十八期第二組《澳門特別行政區公報》內刊登以考核方式進

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，投

考人臨時名單於本公告公佈之日起張貼於澳門南灣大馬路中華

廣場8樓A座澳門監獄服務諮詢中心，並同時上載於本監獄網址

www.epm.gov.mo，以供查閱。

二零一五年七月七日於澳門監獄

典試委員會主席 何少薇

（是項刊登費用為 $754.00）

澳 門 保 安 部 隊 高 等 學 校

通 告

遵照保安司司長二零一五年五月十五日第95/2015號批示，

以及按照四月十五日第93/96/M號訓令核准之《澳門保安部隊高

等學校規章》第一百零三條之規定，茲公佈透過錄取考試方式

招考「第十六屆消防官培訓課程」學生，以填補消防局高級職程

十二缺，名額分配如下：

屬消防局之報考人：六缺；

非屬消防局之報考人：六缺。

倘屬消防局之報考人之空缺未能完全被填補時，則由非屬消

防局之報考人依總評分次序填補之，相反亦然。

1. 方式、期限及有效期

是次開考為普通開考類別，旨在招考澳門保安部隊高等學

校開辦之「第十六屆消防官培訓課程」學生。報名限期為二十日，

由本通告刊登於《澳門特別行政區公報》後第一個工作日起計。

當本通告所指之空缺被填滿時，本次開考之有效期隨即終

止。

是次考試合格對其他入學試不具任何效力。

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), a partir da data da publicação do presente 
anúncio, se encontra afixada, no Centro de Atendimento e 
Informação do EPM, sito na Avenida da Praia Grande, China 
Plaza, 8.º andar A, Macau, e publicada no website do EPM 
www.epm.gov.mo, a lista provisória dos candidatos ao concur-
so 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 serviço social, em regime de contrato além do 
quadro deste Estabelecimento Prisional, cujo aviso de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 18, II Série, de 6 de Maio de 2015.

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 7 de Julho de 2015.

A Presidente do júri, Ho Sio Mei.

(Custo desta publicação $ 754,00)

ESCOLA SUPERIOR DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

DE MACAU

Aviso

Faz-se público que, de harmonia com o Despacho do Ex.mo 
Senhor Secretário para a Segurança n.º 95/2015, de 15 de 
Maio de 2015, conjugado com o preceituado no artigo 103.º do 
Regulamento da Escola Superior das Forças de Segurança de 
Macau, aprovado pela Portaria n.º 93/96/M, de 15 de Abril, 
se acha aberto o concurso de admissão ao 16.º Curso de For-
mação de Oficiais destinado ao Corpo de Bombeiros (CFO), 
para o preenchimento de 12 (doze) vagas do quadro da carreira 
superior do Corpo de Bombeiros (CB), a considerar do modo 
seguinte:

Candidatos pertencentes ao CB: seis vagas;

Candidatos não pertencentes ao CB: seis vagas.

Quando as vagas destinadas aos candidatos não pertencentes 
ao CB não forem totalmente preenchidas, serão preenchidas 
pelos candidatos pertencentes ao CB tendo como critério a 
classificação final do concurso, por ordem decrescente, e vice-
-versa.

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, que visa o ingresso na Escola 
Superior das Forças de Segurança de Macau (ESFSM) para a 
frequência do 16.º Curso de Formação de Oficiais destinado 
ao Corpo de Bombeiros, com vinte dias de prazo para a apre-
sentação das candidaturas, a contar do primeiro dia útil ime-
diato ao da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da 
RAEM.

O prazo de validade esgota-se com o preenchimento das va-
gas postas a concurso.

A aprovação no concurso de admissão não se reveste de 
qualquer validade para efeitos de admissão a outros concursos.
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2. 報考條件

a. 非屬消防局報考人之一般報考條件如下：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）至二零一五年十二月三十一日年齡介乎十八至二十五歲

（未屆二十六歲）；

3）具有澳門特別行政區任何學制之高中畢業學歷；

4）報考人身高：男性最少為1.63米，女性最少為1.55米；

5）無因盜竊、欺詐、搶劫、信任之濫用、誹謗或詆毀、加入

黑社會，而引致在任何監禁或罰金刑罰中被裁定為正犯或從

犯；

6）未曾因以公務員或服務人員身份犯罪而被判罪，尤其是

因觸犯貪污、賄賂、違法收取、公務上之侵佔及偽造文件等罪而

被判罪；

7）無被撤職或強迫退休；

8）無受任何禁止執行職務之刑事制裁。

b. 屬消防局報考人之報考條件如下：

1）具澳門特別行政區任何學制之十一年級學歷；

2）獲消防局局長之良好評語。

c. 通過入學試的報考人，若祇具備十一年級學歷（包括五年

制之中學畢業），必須就讀本校所開辦的預備課程，並取得合格

成績，方可被正式取錄入讀「第十六屆消防官培訓課程」。

3. 報考所需之文件

a. 報考申請表（可於本校及澳門保安部隊事務局報名處索取

或在澳門保安部隊網頁內下載，網址：http://www.fsm.gov.mo）；

b. 出示澳門特別行政區永久性居民身份證正本及副本，以供

本校作認證本；

c. 刑事紀錄證明；

d. 出示學歷證書正本及副本，以供本校作認證本；或遞交經

認證之複印本；

2. Condições de admissão ao concurso

a. As condições gerais de admissão ao concurso para os can-
didatos não pertencentes ao CB são as seguintes:

1) Ser residente permanente da Região Administrativa Es-
pecial de Macau;

2) Ter idade compreendida entre os 18 e os 25 anos, em 31 de 
Dezembro do ano 2015 (não atingir à idade de 26 anos);

3) Possuir habilitações literárias de nível secundário com-
plementar de qualquer dos sistemas de ensino ministrados na 
Região Administrativa Especial de Macau;

4) Ter, pelo menos, 1,63m de altura para os candidatos mas-
culinos e 1,55m para os candidatos femininos;

5) Não ter sido pronunciado como autor ou cúmplice, em 
qualquer pena de prisão ou de multa pelos crimes de furto, 
burla, roubo, abuso de confiança, difamação ou calúnia ou por 
pertencer a uma associação secreta;

6) Não ter sido pronunciado por crime cometido na quali-
dade de funcionário ou agente, nomeadamente os crimes de 
corrupção, suborno, concussão, peculato e falsificação de do-
cumentos;

7) Não ter sido demitido ou aposentado compulsivamente;

8) Não ter sofrido qualquer outra sanção penal inibidora do 
exercício da função.

b. As condições de admissão ao concurso para os candidatos 
pertencentes ao CB são as seguintes:

1) Possuir o 11.º ano de escolaridade de qualquer dos siste-
mas de ensino ministrados na RAEM;

2) Ter informação favorável do comandante do Corpo de 
Bombeiros.

c. Os candidatos aprovados no exame de admissão cujas ha-
bilitações literárias são de 11.º ano de escolaridade (incluindo 
o ensino secundário de regime de 5 anos) necessitam de fre-
quentar o curso vestibular de preparação a ser ministrado nes-
te estabelecimento de ensino e só serão formalmente admitidos 
à frequência do 16.º CFO destinado ao Corpo de Bombeiros 
após a conclusão com aproveitamento no referido curso vesti-
bular.

3. Documentos necessários para a inscrição no concurso

a. Formulário, solicitando admissão ao concurso (pode ser 
obtido no local de inscrição da Escola Superior das Forças 
de Segurança de Macau (ESFSM) e Direcção dos Serviços 
das Forças de Segurança de Macau (DSFSM) ou através da 
página electrónica das Forças de Segurança de Macau (FSM): 
http://www.fsm.gov.mo);

b. Original e fotocópia do Bilhete de Identidade de Residen-
te Permanente da RAEM, para efeitos de autenticação;

c. Certidão de registo criminal;

d. Original e fotocópia do diploma das habilitações literá-
rias, para efeitos de autenticação; ou fotocópia autenticada do 
mesmo;
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e. 倘報考人尚未成年，須呈交由其父母或監護人作出且經認

證簽名之聲明書，聲明許可其報考及入讀澳門保安部隊高等學

校。

4. 報考地點

a. 非屬消防局之報考人須前往位於澳門兵營斜巷之澳門保

安部隊事務局或路環石街之澳門保安部隊高等學校報考，並遞

交報考所需之文件，可提前登入保安部隊網頁內預約報考時間；

b. 屬消防局之報考人可豁免呈交第3點b及c款所指之文件，

但其餘文件則須連同相關之個人記錄及個人特別評語，經由所

屬部隊送交本校甄選委員會。

5. 入學試

a. 入學試由以下四個階段組成，各階段之內容如下：

1）體格檢查：

健康檢查委員會根據《澳門保安部隊高等學校規章》之附件

B及載於第13/2002號行政法規之《規範澳門保安部隊保安學員

培訓課程的錄取及修讀制度》第十四條第一款之規定，對報考人

進行評核。

2）體能測驗：

a）男性報考人：

——11.5秒內跑畢80公尺；

——引體上升5次（掌心向前握槓）；

——立定跳遠2公尺；

——跨越0.9公尺高之牆；

——45秒內仰臥起坐30次；

——12分鐘內跑畢2400公尺。

b）女性報考人：

——14秒內跑畢80公尺；

——懸垂15秒；

——立定跳遠1.6公尺；

——跨越0.6公尺高之牆；

——45秒內仰臥起坐25次；

——12分鐘內跑畢1800公尺。

3）文化知識測驗：

a）中文或葡文筆試；

b）數學、物理及化學筆試。

e. Declaração, com assinatura reconhecida, passada pelos 
pais ou tutor do candidato, no caso do candidato ser menor, 
autorizar a sua inscrição e posterior admissão à ESFSM.

4. Local de inscrição no concurso

a. Para os candidatos não pertencentes ao CB, a inscrição no 
concurso é feita na DSFSM sita na Calçada dos Quartéis em 
Macau ou na ESFSM sita na Calçada do Quartel em Coloane, 
mediante a entrega dos documentos necessários, os candidatos 
poderão aceder à página electrónica das Forças de Segurança 
de Macau para efectuar a marcação prévia da data e hora da 
inscrição; 

b. Os candidatos pertencentes ao CB são dispensados da 
apresentação dos documentos referidos nas alíneas b. e c. do 
n.º 3, devendo os restantes ser enviados ao júri de selecção, 
pelo CB, acompanhados do registo biográfico e de uma infor-
mação individual extraordinária.

5. Exame de admissão

a. O exame de admissão é constituído por 4 fases e o con-
teúdo das diversas fases é o seguinte:

1) Inspecção médica:

Os candidatos são classificados pelo Júri da Junta de Saúde 
de acordo com o anexo B do Regulamento da Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau, e com o n.º 1 do artigo 14.º 
do Regulamento Administrativo n.º 13/2002, que regulamenta 
o Regime de Admissão e Frequência do Curso de Formação 
de Instruendos das Forças de Segurança de Macau.

2) Prova de aptidão física:

a) Para candidatos do sexo masculino:

— Corrida de 80 metros em 11,5 segundos; 

— 5 flexões de braços, na trave (em posição facial);

— Salto em comprimento, sem corrida, de 2 metros;

— Transposição de um muro de 0,90 metros de altura;

— 30 flexões de tronco (abdominais) em 45 segundos;

— Corrida de 2400 metros em 12 minutos. 

b) Para candidatos do sexo feminino:

— Corrida de 80 metros em 14 segundos; 

— Suspensão estática durante 15 segundos;

— Salto em comprimento, sem corrida, de 1,60 metros; 

— Transposição de um muro de 0,60 metros de altura;

— 25 flexões de tronco (abdominais) em 45 segundos;

— Corrida de 1800 metros em 12 minutos. 

3) Prova de aptidão cultural:

a) Exame escrito de língua chinesa ou portuguesa;

b) Exame de matemática, física e química.
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4）心理技術測驗：

由心理技術專家按實際需要訂定測試內容。

b. 各階段之測驗內容及標準，按照《澳門保安部隊高等學校

規章》所規定而制定，該等測驗大綱自二零一五年六月一日起張

貼於本校大堂、澳門保安部隊事務局大堂及登載於澳門保安部

隊網頁內。

c. 入學試於二零一五年八月至二零一六年四月期間進行。

d. 各階段入學試之成績及准考人名單將公佈於本校及澳門

保安部隊事務局大堂，亦可於澳門保安部隊網頁內查閱。

e. 體格檢查由健康檢查委員會負責，而其餘各階段均由甄選

委員會負責。

6. 課程簡介

「第十六屆消防官培訓課程」將於二零一六年九月開課，為

期四個學年，隨後進行實習，該實習之期限，經行政長官以批示

形式確定。課程及實習成績合格者獲授予消防技術專業防護及

安全工程學學士學位。

7. 進入職程

完成「消防官培訓課程」且成績合格之準消防官，將根據

十二月十九日第7/94/M號法律之附件C，以及根據十二月三十日

第66/94/M號法令核准之《澳門保安部隊軍事化人員通則》，進

入消防局之高級職程，職級為副一等消防區長。

8. 課程期間之薪俸索引點

根據十二月十七日第14/90/M號法律並經第2/2008號法律修

改，就讀「第十六屆消防官培訓課程」的學生的薪酬如下：

a. 第一年：薪俸索引點250；

第二年：薪俸索引點270；

第三年：薪俸索引點290；

第四年：薪俸索引點310。

b. 在實習期間，準消防官收取相當於薪俸索引點340之薪

酬。

c. 已屬消防局編制之學生，倘其薪俸索引點高於該課程同

年級學生或在實習期之準消防官之薪俸索引點時，收取其原薪

俸。

4) Prova de aptidão psicotécnica:

O conteúdo é elaborado pelos peritos de psicotécnica de 
acordo com o requisito prático.

b. Os conteúdos e critérios das provas das diversas fases 
são elaborados de acordo com as disposições constantes no 
Regulamento da Escola Superior das Forças de Segurança de 
Macau. As matrizes das provas estão afixadas no átrio desta 
ESFSM e da DSFSM e disponíveis na página electrónica das 
FSM, a partir do dia 1 de Junho de 2015;

c. O exame de admissão é realizado no período de Agosto de 
2015 a Abril de 2016;

d. Os resultados das diversas fases do exame de admissão e 
as listas dos candidatos serão afixados no átrio da ESFSM e da 
DSFSM, e as mesmas também podem ser consultadas na pági-
na electrónica das FSM;

e. As inspecções médicas são realizadas pela Junta de Saúde 
e as restantes fases do concurso são realizadas e coordenadas 
pelo Júri de Selecção. 

6. Descrição do curso

O 16.º Curso de Formação de Oficiais destinado ao Corpo de 
Bombeiros iniciar-se-á em Setembro de 2016, terá a duração 
de 4 anos lectivos seguidos de um estágio cuja duração é fixada 
por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, e confere o grau 
de licenciatura em Engenharia de Protecção e Segurança na 
especialidade de Sapadores Bombeiros, após a conclusão com 
aproveitamento no curso e no estágio.

7. Ingresso na carreira

Terminado com aproveitamento o CFO os aspirantes a oficial 
ingressarão na carreira superior do CB, com o posto de chefe 
assistente, nos termos previstos no Anexo C à Lei n.º 7/94/M, 
de 19 de Dezembro, e no Decreto-Lei n.º 66/94/M, de 30 de De-
zembro, que aprovou o Estatuto dos Militarizados das Forças de 
Segurança de Macau.

8. Índice remuneratório durante a frequência do curso

A remuneração dos alunos durante a frequência do 16.º 
CFO destinado ao Corpo de Bombeiros será constante da Lei 
n.º 14/90/ M, com as a lterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2008, conforme se discrimina:

a. 1.º ano, índice 250;

2.º ano, índice 270;

3.º ano, índice 290;

4.º ano, índice 310.

b. Durante a frequência do estágio, os aspirantes a oficial 
têm direito à remuneração correspondente a índice 340;

c. Os alunos, já pertencentes ao quadro da carreira do CB, 
são remunerados pelos índices correspondentes aos postos res-
pectivos, sempre que os índices sejam superiores aos atribuídos 
aos alunos que frequentem o mesmo ano do curso ou ao índice 
dos aspirantes a oficial, durante o estágio.
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9. 甄選委員會：由二零一五年五月十五日第96/2015號保安

司司長批示所定之成員組成，該批示已刊登於二零一五年五月

二十七日第二十一期第二組之《澳門特別行政區公報》內。

10. 健康檢查委員會：由行政長官批示所定之成員組成，該

批示將刊登於《澳門特別行政區公報》內。

二零一五年七月七日於澳門保安部隊高等學校

校長 許少勇消防總監

（是項刊登費用為 $8,426.00）

衛 生 局

名 單

就二零一五年六月十日第二十三期《澳門特別行政區公報》

第二組內刊登之公告，以及根據經第72/2014號行政長官批示修

改的三月十五日第8/99/M號法令規定而進行的全科實習之全部

同等學歷認可評核考試，總評分名單已於二零一五年七月一日獲

社會文化司司長確認，現公佈總評分名單如下：

1. 合格投考人：

序號 姓名 分 備註

1.º 楊小莉 ............................................................. 17.1 　

2.º 林燕芳 ............................................................. 15.4 　

3.º 郭嘉琪 ............................................................. 15.3 　

4.º 張錦明 ............................................................. 15.2 　

5.º 林小婷 ............................................................. 15.1 　

6.º 沈業彪 ............................................................. 14.9 　

7.º 鄭婷 ................................................................. 14.7 a）

8.º 何碧珊 ............................................................. 14.7 a）

9.º 羅宇根 ............................................................. 14.0 　

10.º 陳標淑貞 ......................................................... 13.6 　

11.º 林穎芝 ............................................................. 13.3 　

12.º 馮振華 ............................................................. 13.2 　

13.º 郭英恬 ............................................................. 13.0 a）

14.º 梁少明 ............................................................. 13.0 a）

15.º 張靜儀 ............................................................. 12.7 a）

16.º 林霜 ................................................................. 12.7 a）

17.º 黃仲禧 ............................................................. 12.6 　

18.º 盧健慶 ............................................................. 12.5 a）

9. O júri de selecção: É constituído pelos elementos designa-
dos por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 96/2015, 
de 15 de Maio de 2015, publicado no Boletim Oficial da 
RAEM n.º 21, II Série, de 27 de Maio de 2015.

10. A Junta de Saúde: É constituída pelos elementos designa-
dos por Despacho do Chefe do Executivo que será publicado 
no Boletim Oficial da RAEM.

Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, aos 7 de 
Julho de 2015.

O Director, Hoi Sio Iong, chefe-mor.

(Custo desta publicação $ 8 426,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

De classificação final da prova de avaliação para o reconhe-
cimento de equivalência total ao internato geral — ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, com as alterações 
introduzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 72/2014, 
realizado nos termos do anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, 
de 10 de Junho de 2015, homologada pelo Ex.mo Senhor Se-
cretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 1 de Julho de 
2015:

1. Candidatos aprovados:

N .º  Nome valores Nota

1.º Ieong Sio Lei ...................................................... 17,1 

2.º Lam In Fong ....................................................... 15,4 

3.º Kuok Ka Kei ...................................................... 15,3 

4.º Cheong Kam Meng ........................................... 15,2 

5.º Lam Sio Teng ..................................................... 15,1 

6.º Sam Ip Pio .......................................................... 14,9 

7.º Cheang Teng ...................................................... 14,7 a)

8.º Ho Pek San ......................................................... 14,7 a)

9.º Lo U Kan ............................................................ 14,0 

10.º Chang Pive Sok Cheng ..................................... 13,6 

11.º Lam Weng Chi ................................................... 13,3 

12.º Fong Chun Wa ................................................... 13,2 

13.º Kuok Ieng Tim ................................................... 13,0 a)

14.º Leong Sio Meng ................................................. 13,0 a)

15.º Cheong Cheng I ................................................. 12,7 a)

16.º Lam Seong.......................................................... 12,7 a)

17.º Wong Chong Hei ............................................... 12,6 

18.º Lou Kin Heng .................................................... 12,5 a)
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N .º  Nome valores Nota

19.º Un Fong .............................................................. 12,5 a)

20.º Ho Io Meng ........................................................ 12,4 a)

21.º Lei Ka Wa ........................................................... 12,4 a)

22.º Cheang Wai Meng ............................................. 12,2 

23.º Chan Si Wan ...................................................... 12,1 a)

24.º Lei Lai Cheng .................................................... 12,1 a)

25.º Pat Iok Kam ....................................................... 12,1 a)

26.º Si Wai Tat ........................................................... 12,1 a)

27.º Kuan Wan Teng ................................................. 11,9 

28.º Chan Chon Nam ................................................ 11,7 a)

29.º Cheang Chi Ian .................................................. 11,7 a)

30.º Lai Yui ................................................................ 11,7 a)

31.º Cheong Kei Ip .................................................... 11,5 

32.º Ip Man ................................................................. 11,2 

33.º Wong Chun Yin ................................................. 11,1 

34.º Chio Sok Man .................................................... 10,9 a)

35.º Tong Tong Ieng .................................................. 10,9 a)

36.º Chu Wai Hang ................................................... 10,7 a)

37.º Leong I Man ...................................................... 10,7 a)

38.º Ho Un I ............................................................... 10,6 

39.º Fong Ka Fai ........................................................ 10,5 

40.º Che Chon Kit ..................................................... 10,2 a)

41.º Loi Ieng Tou ....................................................... 10,2 a)

42.º Ng Ka Man ......................................................... 10,2 a)

43.º Leong Wa Cheong ............................................. 10,1 

Nota:

a) A lista é ordenada por ordem alfabética dos nomes roma-
nizados no caso de igualdade de classificação.

2. Candidatos excluídos por ter obtido classificação final in-
ferior a 9,5 valores:

N .º  Nome valores

1.º Lam Wai Hong.................................................................9,1 

2.º Wong Iat Fong..................................................................9,1 

3.º Lam Hiu Hung .................................................................9,0 

Serviços de Saúde, aos 16 de Junho de 2015.

O Júri:

Presidente: Dr. Lei Cho Fong, médico consultor de medicina 
interna.

Vogais efectivos: Dr. Pang Heong Keong, chefe de serviço de 
cirurgia geral; e

Dr.ª Lam Wan Leng, médica consultora de medicina interna.

(Custo desta publicação $ 3 706,00)

序號 姓名 分 備註

19.º 袁芳 ................................................................. 12.5 a）

20.º 何耀明 ............................................................. 12.4 a）

21.º 李嘉華 ............................................................. 12.4 a）

22.º 鄭慧明 ............................................................. 12.2 　

23.º 陳思韻 ............................................................. 12.1 a）

24.º 李麗貞 ............................................................. 12.1 a）

25.º 畢玉琴 ............................................................. 12.1 a）

26.º 施偉達 ............................................................. 12.1 a）

27.º 關蘊婷 ............................................................. 11.9 　

28.º 陳俊男 ............................................................. 11.7 a）

29.º 鄭芷欣 ............................................................. 11.7 a）

30.º 黎睿 ................................................................. 11.7 a）

31.º 張基業 ............................................................. 11.5 　

32.º 葉敏 ................................................................. 11.2 　

33.º 黃俊賢 ............................................................. 11.1 　

34.º 趙淑文 ............................................................. 10.9 a）

35.º 唐東盈 ............................................................. 10.9 a）

36.º 朱偉恆 ............................................................. 10.7 a）

37.º 梁綺雯 ............................................................. 10.7 a）

38.º 何婉儀 ............................................................. 10.6 　

39.º 馮嘉輝 ............................................................. 10.5 　

40.º 謝俊傑 ............................................................. 10.2 a）

41.º 雷應韜 ............................................................. 10.2 a）

42.º 吳嘉敏 ............................................................. 10.2 a）

43.º 梁華昌 ............................................................. 10.1 　

備註：

a）得分相同者按姓名字母排序。

2. 因總評分低於9.5分而被淘汰的投考人：

序號 姓名 分

1.º 林偉康 ........................................................................... 9.1 

2.º 黃一峰 ........................................................................... 9.1 

3.º 林曉紅 ........................................................................... 9.0 

二零一五年六月十六日於衛生局

典試委員會：

主席：內科顧問醫生 李楚峰醫生

正選委員：普通外科主任醫生 彭向強醫生

  內科顧問醫生 林韻玲醫生

（是項刊登費用為 $3,706.00）
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De classificação final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para a admissão de 
três lugares de estagiários ao estágio para ingresso na carreira de 
técnico superior de saúde de 2.ª classe, área funcional de rea-
bilitação — terapia da fala; após a conclusão do estágio, os pri-
meiros dois estagiários aprovados na lista classificativa serão 
providos, em regime de contrato além do quadro, na carreira 
de técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, dos Ser-
viços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, 
de 10 de Setembro de 2014:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chan Ka U ...................................................................77,58 

2.º Ieong Si Wai .................................................................77,40 

3.º Ng Meng Hou ...............................................................74,36 

4.º Wai Chou I ...................................................................72,43 

5.º Hoi Mang Hong ...........................................................70,49 

6.º Lei Hoi Kei ...................................................................69,33 

7.º Lau Jacqueline .............................................................69,19 

8.º Cheong Sin Ian ............................................................67,04 

9.º Iong Ka Wan ................................................................66,91 

10.º Lei Ka Man ..................................................................60,08 

Nota:

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

Excluído por ter faltado à prova de conhecimentos: 1 candi-
dato.

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

Excluído por ter obtido classificação inferior a 50 valores na 
prova de conhecimentos: 1 candidato.

De acordo com o estipulado no artigo 28.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no 
prazo de dez dias úteis, contados da data da publicação desta 
lista no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 30 de Junho de 2015). 

O Júri:

Presidente: Chan Chung Tim, técnico superior de saúde de 1.ª 
classe.

Vogal efectivo: Wong Soi Tou, médico consultor.

Vogal suplente: Florencia Lao Oliveros, técnico superior as-
sessor.

為錄取3名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職程（康

復職務範疇——語言治療）所必需的實習；完成實習後，以編

制外合同方式，聘用成績名單排列前2名的合格實習人員擔任衛

生局第一職階二等高級衛生技術員，經二零一四年九月十日第

三十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普

通對外入職開考通告，現公佈最後成績名單如下：

合格投考人： 分

1.º 陳加裕 ......................................................................77.58 

2.º 楊斯惠 ......................................................................77.40 

3.º 吳明豪 ......................................................................74.36 

4.º 衛祖怡 ......................................................................72.43 

5.º 許孟雄 ......................................................................70.49 

6.º 李海琪 ......................................................................69.33 

7.º 劉芷其 ......................................................................69.19 

8.º 張善欣 ......................................................................67.04 

9.º 容家韻 ......................................................................66.91 

10.º 李家敏 ......................................................................60.08 

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》第二十三條第九款規定：

——因缺席知識考試而被除名之投考人：一名。

（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》第二十五條第三款規定：

——因知識考試得分低於五十分被淘汰之投考人：一名。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十八條規定，投考人可自本名單於《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。

（經二零一五年六月三十日社會文化司司長的批示認可）

典試委員會：

主席：一等高級衛生技術員 陳頌甜

正選委員：顧問醫生 黃穗濤

候補委員：顧問高級技術員 Florencia Lao Oliveros
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為填補衛生局以散位合同任用的技術工人職程第三職階技

術工人（油漆工範疇）一缺，經二零一五年二月十一日第六期《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

開考通告，現公佈最後成績名單如下：

合格投考人：

名次 姓名 分

1.º 廖桂榮 ................................................................... 72.86 

2.º 李偉文 ................................................................... 62.86 

3.º 趙國良 ................................................................... 62.42 

4.º 陳銀富 ................................................................... 56.56 

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》第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於50分被淘汰的投考人：2名。

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，投考人可自本最後成績名單之公告於

《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日內，就最後成

績名單向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一五年七月一日社會文化司司長的批示認可）

二零一五年六月二十六日於衛生局

典試委員會：

主席：一等高級技術員 朱鉅明

正選委員：技術工人 胡焯煒

  技術工人 謝耀華

（是項刊登費用為 $3,706.00）

為填補衛生局以編制外合同制度任用的診療技術員職程第

一職階首席診療技術員（圖示記錄職務範疇——心肺描記）兩

缺，經二零一四年十二月二十六日第五十二期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登以有限制及考核方式進行普通晉級開考公告。

現公佈投考人最後成績如下： 

合格投考人： 分

 （一百分制）

1.º 吳健豪 ....................................................................... 72.75

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar de operário qualificado, 3.º escalão, da carreira de 
operário qualificado, área de pintura, em regime de contrato 
de assalariamento dos Serviços de Saúde, aberto por aviso pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 6, II Série, de 11 de Fevereiro de 2015:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome valores

1.º Liu Kuai Weng ........................................................72,86

2.º Lei Wai Man ...........................................................62,86

3.º Chio Kuok Leong ...................................................62,42

4.º Chan Ngan Fu .........................................................56,56

Observação:

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

Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 valores 
na prova de conhecimentos: 2 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 lista classificativa final no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da publicação do anúncio da 
presente lista classificativa final no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, para a entidade que autori-
zou a abertura do concurso.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 1 de Julho de 2015).

Serviços de Saúde, aos 26 de Junho de 2015.

O Júri:

Presidente: Chu Koi Meng, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais efectivos: Wu Cheok Wai, operário qualificado; e

Che Iu Va, operário qualificado.

(Custo desta publicação $ 3 706,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de dois lugares de técnico de diagnóstico e terapêutica 
principal, 1.º escalão, área funcional de registografia — car-
diopneumografia, da carreira de técnico de diagnóstico e te-
rapêutica, providos em regime de contrato além do quadro do 
pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 52, II Série, de 26 de Dezembro de 2014:

Candidatos aprovados: (100 valores
 pontuais)
 valores

1.º Ng Kin Hou .................................................................. 72,75
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合格投考人： 分

 （一百分制）

2.º 梁榮緯 ....................................................................... 72.25

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條規定，投考人可自本成績名單於《澳門特別行

政區公報》公佈之日起計十個工作日內，就成績名單向許可開考

的實體提起上訴。

（經二零一五年七月一日社會文化司司長的批示認可）

二零一五年七月八日於衛生局

典試委員會：

主席：肺科顧問醫生 莫天浩

正選委員：肺科顧問醫生 任立峰

候補委員：肺科顧問醫生 陳洪濤

（是項刊登費用為 $1,566.00）

公 告

（開考編號：00915/04-T）

為填補衛生局以編制外合同制度任用的技術員職程第一

職階一等技術員（資訊範疇）四缺，經二零一五年三月十八日第

十一期《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。知識考試之公告已張貼在若憲馬路衛生局

行政大樓一樓人事處，並已上載於衛生局網頁（http://www.ssm.

gov.mo），以供查閱。

二零一五年七月八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）

（開考編號：00315/04-MP）

為填補衛生局以散位合同制度任用的輕型車輛司機職程第

一職階輕型車輛司機三缺，經二零一五年二月十一日第六期《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

Candidatos aprovados: (100 valores
 pontuais)
 valores

2.º Leong Weng Wai ......................................................... 72,25

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), os candidatos 
podem interpor recurso da lista classificativa no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da publicação da presente lista 
classificativa no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau, para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso. 

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 1 de Julho de 2015).

Serviços de Saúde, aos 8 de Julho de 2015.

O Júri:

Presidente: Mok Tin Hou, médico consultor de pneumologia.

Vogal efectivo: Iam Lap Fong, médico consultor de pneumo-
logia.

Vogal suplente: Chan Hong Tou, médico consultor de pneu-
mologia.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º 00915/04-T)

Informa-se que se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, 
sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de 
Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no 
website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, o anúncio da 
prova de conhecimentos do concurso comum, de ingresso ex-
terno, de prestação de provas, para o preenchimento de quatro 
lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, 
área de informática, em regime de contrato além do quadro 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 11, II 
Série, de 18 de Março de 2015.

Serviços de Saúde, aos 8 de Julho de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 852,00)

(Ref. do Concurso n.º 00315/04-MP)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 27.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e 
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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》第二十七條第二款的規定公佈，投考人專業面試

成績名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載

於本局網頁http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一五年七月八日於衛生局

局長 李展潤

（開考編號：01013/03-T）

為填補衛生局以編制外合同制度招聘衛生局技術員職程第

一職階二等技術員（食品質量與安全範疇）一缺，經二零一四年

七月二日第二十七期《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》第二十七條的規定公佈，

投考人的專業面試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓

一樓人事處及上載於本局網頁http://www.ssm.gov.mo，以供查

閱。

二零一五年七月九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,674.00）

（開考編號：02911/03-T）

為填補衛生局以編制外合同制度任用的技術員職程第一職

階二等技術員（中藥配藥範疇）六缺，經二零一五年二月十一日

第六期《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》第二十七條規定公佈，准考人知識考試

成績名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載

於本局網頁（http://www.ssm.gov.mo）。

二零一五年七月九日於衛生局

局長 李展潤

為填補衛生局以編制外合同任用的第一職階一等文案（葡

文）一缺，經二零一五年二月二十五日第八期《澳門特別行政區

disponível no website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, 
a lista classificativa da entrevista profissional dos candidatos ao 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de três vagas de motorista de ligeiros, 
1.º escalão, da carreira de motorista de ligeiros, em regime de 
contrato de assalariamento dos Serviços de Saúde, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 6, II Série, de 11 de Fevereiro de 2015.

Serviços de Saúde, aos 8 de Julho de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Ref. do Concurso n.º 01013/03-T)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 27.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 
1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, 
na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no website 
destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista classificativa da 
entrevista profissional dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de uma vaga de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, área de qualidade e segurança alimentar, em regi-
me de contrato além do quadro dos Serviços de Saúde, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 27, II Série, de 2 de Julho de 2014.

Serviços de Saúde, aos 9 de Julho de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 674,00)

(Ref. do Concurso n.º  02911/03-T)

Nos termos definidos do artigo 27.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), se 
encontra afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar do 
Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, bem como está disponível no sítio 
electrónico dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.mo), a 
lista classificativa da prova de conhecimentos dos candidatos ao 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de seis lugares de técnico de 2.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de técnico, área de aviamento de medi-
camentos tradicionais chineses, em regime de contrato além do 
quadro dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 6, II Série, de 11 de Fevereiro de 2015.

Serviços de Saúde, aos 9 de Julho de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 27.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
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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》

第二十七條的規定公佈，投考人的知識考試成績名單已張貼在

若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載於本局網頁http://

www.ssm.gov.mo，以供查閱。

（開考編號:01915/02-TSS）

為錄取三名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職程（康

復職務範疇——語言治療）所必需的實習；以便以編制外合同制

度招聘衛生局高級衛生技術員職程第一職階二等高級衛生技術

員兩缺。經二零一五年四月十五日第十五期《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

二十七條第二款規定公佈，准考人知識考試成績名單已張貼在

若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載於本局網頁（http://

www.ssm.gov.mo）。

二零一五年七月十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $2,319.00）

通 告

（開考編號：02215/04-OQ）

按照社會文化司司長於二零一五年六月三十日的批示，根據

第14/2009號法律《公務人員職程制度》以及第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衛生局技

術工人職程第三職階技術工人（泥水工範疇）一缺。

1. 開考類別

本普通對外入職開考以考核方式進行。

públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 
1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, 
na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no website 
destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista classificativa 
da prova de conhecimentos do concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de uma 
vaga de letrado de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de letrado, 
em língua portuguesa, em regime de contrato além do quadro 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II 
Série, de 25 de Fevereiro de 2015.

(Ref. do Concurso n.º 01915/02-TSS)

Nos termos definidos do n.º 2 do artigo 27.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 1.º 
andar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na 
Estrada do Visconde de S. Januário, bem como está disponível 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.
mo), a lista classificativa da prova de conhecimentos dos can-
didatos ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação 
de provas, para a admissão de três estagiários ao estágio para 
ingresso na carreira de técnico superior de saúde de 2.a classe, 
área funcional de reabilitação — terapia da fala, com vista ao 
preenchimento de dois lugares de técnico superior de saúde de 
2.a classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior de saúde, 
em regime de contrato além do quadro dos Serviços de Saúde, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, de 15 de Abril 
de 2015.

Serviços de Saúde, aos 10 de Julho de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 2 319,00)

Avisos

(Ref. do Concurso n.º 02215/04-OQ)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 30 de Junho de 2015, e 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das Carreiras 
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), conjugado com o 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se acha aberto o concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar de operário qualificado, 3.º escalão, da carreira de 
operário qualificado, área de pedreiro, em regime de contrato 
de assalariamento dos Serviços de Saúde:

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas.
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2. 開考有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

3. 任用方式

以散位合同方式任用。

4. 職務內容的一般特徵

須具備專業資格或相關工作經驗，以便擔任既定一般指示

中具一定複雜程度的人手或機械操作的生產活動方面或維修及

保養方面的執行性職務。

5. 職務內容

拆除和鋪設石牆體、磚塊或其他塊料，並使用灰泥和適合的

工具來建造瓦屋頂：理解各種圖則和其他將進行的工程的技術

規格；鋪砌石、磚、瓦或其他塊料以建築或者修補牆壁及其他結

構；以灰泥去鋪面批盪；透過鉛垂線、水平線、直尺或其它工具

去檢查已完成的工作；安裝衛生設施和有關排水設備；鋪砌磁

磚、馬賽克或灰沙的地面；安裝預製件；有時協調其轄下的助理

員。

6. 薪俸、工作條件及福利

第三職階技術工人的薪俸點為第14/2009號法律《公務人員

職程制度》附件一表二所載的第二級別170點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度的一般及特別

標準。

7. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

7.1 澳門特別行政區永久性居民；

7.2 須符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一

款b）至f）項所規定的擔任公共職務之一般要件；

7.3 具備小學畢業學歷；

7.4 具備5年或以上擔任泥水工範疇的工作經驗。

8. 投考人遞交文件方法

投考人必須填寫由第250/2011號行政長官批示核准的專用

印件《投考報名表》（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下

載），於指定期限（自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日

2. Validade do concurso

A validade do presente concurso é de um ano, a contar da 
data da publicação da lista classificativa final. 

3. Forma de provimento

É provido em regime de contrato de assalariamento.

4. Caracterização genérica do conteúdo funcional

Funções de natureza executiva de carácter manual ou mecâ-
nico, de actividades produtivas e de reparação ou manutenção, 
com graus de complexidade variáveis, enquadradas em instru-
ções gerais bem definidas, requerendo habilitação profissional 
ou respectiva experiência de trabalho.

5. Conteúdo funcional

Remove e levanta maciços de alvenaria de pedra, tijolo ou 
outros blocos, e realiza coberturas com telha, utilizando arga-
massas e manejando ferramentas apropriadas: interpreta plan-
tas e outras especificações técnicas da obra a executar; assenta 
pedra, tijolos, telha e outros blocos para construir ou reparar 
paredes e outras estruturas; reveste e efectua acabamentos com 
argamassas; verifica o trabalho realizado por meio de fio de 
prumo, níveis, réguas e outros instrumentos; procede à instala-
ção de sanitários e respectivos escoamentos; assenta azulejos, 
pavimentos de mosaico ou betonilha; monta elementos pré-
-fabricados; por vezes coordena o trabalho de ajudantes sob as 
suas ordens.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O operário qualificado, 3.º escalão, vence pelo índice 170 da 
tabela indiciária de vencimentos, constante do nível 2 do Mapa 
2 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos 
critérios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pú-
blica em vigor.

7. Condições de candidatura

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

7.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

7.2 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, vigente;

7.3 Sejam habilitados com o ensino primário;

7.4 Possuam cinco anos de experiência profissional na área 
de pedreiro. 

8. Forma de admissão

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 (adquirida na Imprensa Ofi-
cial ou descarregada na página electrónica daquela entidade 
pública ou dos Serviços de Saúde), devendo a mesma ser entre-
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緊接的第一個工作日起計二十日內）及辦公時間內（週一至週四，

上午9時至下午1時，下午2時30分至5時45分；週五：上午9時至下

午1時，下午2時30分至5時30分）以親送方式遞交到衛生局文書

科 （位於仁伯爵綜合醫院），報考時須遞交下列文件︰

8.1 與公職無聯繫的報考人須遞交：

a）有效的身份證明文件（遞交時需出示正本核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件（遞交時需出示正本核

對）；

c）由所任職的僱主實體發出達5年擔任相關工作經驗的工

作證明文件副本，或投考人以名譽承諾作出具備相關工作經驗

的聲明書正本；

d）倘有的泥水工專業資格證明文件（遞交時需出示正本核

對）；

e）經投考人簽署之履歷（詳列學歷、工作經驗及相關專業培

訓/課程，以及附同相關證明文件）（所遞交之履歷需經投考人簽

署，否則視為沒有遞交）。

8.2 與公職有聯繫的報考人：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）、c）、d）和e）項

所指文件以及所屬部門發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔

任之職務、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評核/工作表現評核。 

與公職有聯繫的投考人，如上述a）、b）項所指文件以及個人

資料紀錄已存於投考人個人檔案內，可免除遞交，但須在投考報

名表上明確聲明。

9. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

9.1 知識考試（淘汰制）：50%； 

第一階段：筆試，為時2小時，佔知識考試40%

gue pessoalmente, dentro do prazo indicado (vinte dias a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau) e no horário de expediente (2.ª a 5.ª-feira: 9,00 às 13,00 
e 14,30 às 17,45 horas; 6.ª-feira: 9,00 às 13,00 e 14,30 às 17,30 
horas), devidamente preenchida, à Secção de Expediente Ge-
ral dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

8.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

a) Documento de identificação válido (é necessário a apre-
sentação de original para autenticação);

b) Documentos comprovativos das habilitações académicas 
exigidas no presente aviso (é necessário a apresentação de ori-
ginal para autenticação);

c) Cópia dos documentos comprovativos, emitidos pela enti-
dade empregadora, de ter 5 anos de experiência profissional na 
função relacionada, ou original de declaração do candidato sob 
compromisso de honra de possuir experiência profissional no 
trabalho relacionado; 

d) Cópia dos documentos comprovativos de qualificação pro-
fissional de pedreiro (é necessária a apresentação do original 
para autenticação);

e) Nota curricular, devidamente assinada (donde constem, 
detalhadamente, a habilitação académica, experiência pro-
fissional e formação profissional/curso, devendo a mesma ser 
acompanhada das cópias dos documentos comprovativos men-
cionados) (é necessário que a nota curricular seja assinada pelo 
próprio candidato, sob pena de se considerar como falta de 
entrega da mesma).

8.2 Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c), d) e e),  e ainda o 
registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a anti-
guidade na categoria e na função pública, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b), bem como do registo biográfico, desde que os mesmos se 
encontrem já arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
apresentação da candidatura.

9. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da 
seguinte forma:

9.1 Prova de conhecimentos (eliminatória): 50%;

1.ª fase: prova escrita, duas horas, vale 40% da prova de co-
nhecimentos;
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第二階段：實務操作，為時3小時，佔知識考試60%

9.2 專業面試——佔總成績30%；

9.3 履歷分析——佔總成績20%。

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示，缺席

或放棄任何一項考試者即被除名。

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。以筆試及實務操作考試形式進行，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

得進入接續的甄選方法。

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的學歷、專業資格、工作資歷、

工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任某一職務的能

力。

10. 最後成績 

10.1 最後評核是在各項甄選方法中得分的加權算術平均

數，以0分至100分表示。在最後評核中得分低於50分之投考人，

均作被淘汰論；

10.2 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》第二十六條規定訂出排名的優

先次序。

11. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

a）工業安全知識；

b）泥水施工技術知識；

c）圖則理解；

d）泥水施工技巧。

知識考試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產

品）查閱其他參考書籍或資料。

12.名單公佈

知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單的公告內。

2.ª fase: prática operacional, três horas, vale 60% da prova de 
conhecimentos.

9.2  Entrevista profissional: 30%;

9.3  Análise curricular: 20%.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. O candidato que falte ou desista de 
qualquer prova é automaticamente excluído.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conhe-
cimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de 
determinada função. Reveste-se da forma escrita e prática ope-
racional. Os resultados obtidos na prova de conhecimentos são 
classificados de 0 a 100, considerando-se excluídos e não sendo 
admitidos aos métodos seguintes 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 de exi-
gências da função. 

A análise curricular visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho de determinada função, ponderando 
a habilitação académica e profissional, a qualificação e ex-
periência profissional, os trabalhos realizados e a formação 
profissional complementar.

10. Classificação final

10.1 Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valo-
res. A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

10.2 Em caso de igualdade classificativa, são aplicados os 
critérios de preferência sucessiva previstos no artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos).

11. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

a) Noções básicas de segurança ocupacional;

b) Conhecimentos técnicos de construção na área de pedrei-
ro;

c) Interpretação das plantas;

d) Habilidades de construção na área de pedreiro.

Durante a prova de conhecimentos é proibida a consulta de 
outros livros ou informações de referência, através de qualquer 
forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

12. Publicação de listas

O local, a data e hora da realização da prova escrita consta-
rão do aviso referente à lista definitiva.
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13. 典試委員會之組成

典試委員會由下列成員組成：

主席：一等高級技術員 朱鉅明 

正選委員：技術工人 胡焯煒 

  技術工人 謝耀華 

候補委員：技術工人 甘曉雲 

  技術工人 林國材 

14. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

14.1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://www.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。

14.2 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

15. 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。

二零一五年七月七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $8,534.00）

（開考編號：02715/04-OQ）

按照社會文化司司長於二零一五年七月二日的批示，根據第

14/2009號法律《公務人員職程制度》以及第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衛生局技術工

人職程第三職階技術工人（鐵器工範疇）兩缺。

1. 開考類別

本普通對外入職開考以考核方式進行。

2. 開考有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

13. Júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Chu Koi Meng, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais efectivos: Wu Cheok Wai, operário qualificado; e

Che Iu Va, operário qualificado.

Vogais suplentes: Kam Hio Wan, operário qualificado; e

Lam Kuok Choi, operário qualificado.

14. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e clas-
sificativas

14.1 As referidas listas serão afixadas na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde e disponível na página elec-
trónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo). Os locais de 
afixação e da consulta da referida lista serão também publica-
dos no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

14.2 A lista classificativa final, depois de homologada, tornar-
-se-á pública no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), conjugado com o Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 7 de Julho de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 8 534,00)

(Ref. do Concurso n.º 02715/04-OQ)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de Julho de 2015, e 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das Carreiras 
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), conjugado com o 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se acha aberto o concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de dois lugares de operário qualificado, 3.º escalão, da carreira 
de operário qualificado, área de ferreiro, em regime de contra-
to de assalariamento, dos Serviços de Saúde:

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de prestação 
de provas.

2. Validade do concurso

A validade do presente concurso é de um ano, a contar da 
data da publicação da lista classificativa final. 
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3. 任用方式

以散位合同方式任用。

4. 職務內容

使用人手操作的工具製造和修理通常是鋼的金屬物件：理

解各種圖則和技術規格；把使用的金屬放在熔爐或合適的烘爐

加熱至適當温度，然後把金屬做成所需的形狀，並用錘子敲擊

金屬、切割和以鐵鑽穿孔；焊接金屬配件；維修金屬設備。

5. 薪俸、工作條件及福利

第三職階技術工人的薪俸點為第14/2009號法律《公務人員

職程制度》附件一表二所載的第二級別170點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度的一般及特別

標準。

6. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

6.1 澳門特別行政區永久性居民；

6.2 須符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一

款b）至f）項所規定的擔任公共職務之一般要件；

6.3 具備小學畢業學歷；

6.4 具備5年或以上擔任鐵器工範疇的工作經驗。

7. 投考人遞交文件方法

投考人必須填寫由第250/2011號行政長官批示核准的專用

印件《投考報名表》（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下

載），於指定期限（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）及辦公時間內（週一至週四，

上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五：上

午九時至下午一時，下午二時三十分至五時三十分）以親送方式

遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院），報考時須遞交下

列文件︰

7.1 與公職無聯繫的報考人須遞交：

a）有效的身份證明文件（遞交時需出示正本核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件（遞交時需出示正本核

對）；

3. Forma de provimento

É provido em regime de contrato de assalariamento.

4. Conteúdo funcional

Fabrica e repara artigos de metal, geralmente aço, utilizando 
ferramentas manuais, interpreta os desenhos e especificações 
técnicas; aquece o metal a utilizar numa forja ou forno ade-
quado até atingir a temperatura conveniente e dá-lhe a forma 
requerida, martelando-o, cortando-o e furando-o sobre uma 
bigorna; solda peças metálicas; faz reparações em equipamen-
tos metálicos.

5. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O operário qualificado, 3.º escalão, vence pelo índice 170 da 
tabela indiciária de vencimentos, constante do nível 2 do Mapa 
2 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos crité-
rios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública em 
vigor.

6. Condições de candidatura

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

6.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

6.2 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, vigente;

6.3 Sejam habilitados com o ensino primário.

6.4 Possuam cinco anos ou mais de experiência profissional 
na área de ferreiro. 

7. Forma de admissão

A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação da 
«Ficha de inscrição em concurso», aprovado pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 250/2011 (adquirida na Imprensa Oficial 
ou descarregada na página electrónica daquela entidade públi-
ca ou dos Serviços de Saúde), devendo a mesma ser entregue, 
pessoalmente, dentro do prazo indicado (vinte dias a contar do 
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente aviso 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau) e no horário de expediente (2.ª a 5.ª feira : 9,00 às 13,00 e 
14,30 às 17,45 horas; 6.ª feira: 9,00 às 13,00 e 14,30 às 17,30 ho-
ras), devidamente preenchida, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

7.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

a) Documento de identificação válido (é necessário a apre-
sentação de original para autenticação);

b) Documentos comprovativos das habilitações académicas 
exigidas no presente aviso (é necessário a apresentação de ori-
ginal para autenticação);
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c）由所任職的僱主實體發出達5年擔任相關工作經驗的工

作證明文件副本，或投考人以名譽承諾作出具備相關工作經驗

的聲明書正本；

d）倘有的鐵器工專業資格證明文件（遞交時需出示正本核

對）；

e）經投考人簽署之履歷（詳列學歷、工作經驗及相關專業培

訓/課程，以及附同相關證明文件）（所遞交之履歷需經投考人簽

署，否則視為沒有遞交）。

7.2 與公職有聯繫的報考人：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）、c）、d）和e）項

所指文件以及所屬部門發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔

任之職務、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評核/工作表現評核。

與公職有聯繫的投考人，如上述a）、b）項所指文件以及個人

資料紀錄已存於投考人個人檔案內，可免除遞交，但須在投考報

名表上明確聲明。

8. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

8.1 知識考試（淘汰制）——佔總成績50%；

a）筆試——20%（為時2小時）

b）實務操作——30%（為時3小時）

8.2 專業面試（淘汰制）——佔總成績30%；

8.3 履歷分析——佔總成績20%。

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。知識考試取得的成績以0分至100分表示，

得分低於50分，將被淘汰且不得進入接續的甄選方法。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。專業面試的成績以0分至

100分表示，得分低於50分，將被淘汰且不得進入接續的甄選方

法。

c) Cópia dos documentos comprovativos, emitidos pela enti-
dade empregadora, de ter 5 anos de experiência profissional na 
função relacionada, ou original de declaração do candidato sob 
compromisso de honra de possuir experiência profissional no 
trabalho relacionado; 

d) Cópia dos documentos comprovativos de qualificação 
profissional de ferreiro (é necessária a apresentação do original 
para autenticação);

e) Nota curricular, devidamente assinada (donde constem, 
detalhadamente, a habilitação académica, experiência pro-
fissional e formação profissional/curso, devendo a mesma ser 
acompanhada das cópias dos documentos comprovativos men-
cionados) (é necessário que a nota curricular seja assinada pelo 
próprio candidato, sob pena de se considerar como falta de 
entrega da mesma).

7.2 Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c), d) e e), e ainda o 
registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a anti-
guidade na categoria e na função pública, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b), bem como do registo biográfico, desde que os mesmos se 
encontrem já arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
apresentação da candidatura.

8. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da 
seguinte forma:

8.1 Prova de conhecimentos (eliminatória): 50%;

a) Prova escrita — 20% (2 horas);

b) Prática operacional — 30% (3 horas).

8.2 Entrevista profissional (eliminatória): 30%;

8.3 Análise curricular: 20%.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de de-
terminada função. Os resultados obtidos na prova de conheci-
mentos são classificados de 0 a 100, considerando-se excluídos 
e não sendo admitidos aos métodos seguintes 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 profissionais dos candidatos face ao perfil de exi-
gências da função. Adopta-se a escala de 0 a 100, consideran-
do-se excluídos e não sendo admitidos aos métodos seguintes 
os candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores.
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履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、

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。履歷分析取得的成績以0分至100分表示。

缺席或放棄任何一項考試者即被除名。

9. 最後成績

9.1 最後評核是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，

以0分至100分表示。在最後評核中得分低於50分之投考人，均作

被淘汰論；

9.2 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》第二十六條規定訂出排名的優先

次序。

10. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

a）鐵器工之專業技能；

b）職業安全基礎知識。

知識考試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產

品）查閱其他參考書籍或資料。

11. 名單公佈

知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單的公告內。

12. 典試委員會之組成

典試委員會由下列成員組成：

主席：一等高級技術員 朱鉅明

正選委員：第九職階技術工人 胡焯煒

 第三職階技術工人 謝耀華

候補委員：第七職階技術工人 何志強

 第三職階技術工人 甘曉雲

13. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

13.1 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://www.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。

A análise curricular visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho de determinada função, ponderando 
a habilitação académica e profissional, a qualificação e expe-
riência profissionais, os trabalhos realizados e a formação pro-
fissional complementar. Adopta-se a escala de 0 a 100.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

9. Classificação final

9.1 Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valo-
res. A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

9.2 Em caso de igualdade classificativa são aplicados os crité-
rios de preferência sucessiva previstos no artigo 26.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos).

10. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

a) Conhecimentos profissionais de ferreiro;

b) Noções básicas de segurança ocupacional.

Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta de 
outros livros ou informações de referência, através de qualquer 
forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

11. Publicação de listas

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

12. Júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Chu Koi Meng, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais efectivos: Wu Cheok Wai, operário qualificado, 9.º 
escalão; e

Che Iu Va, operário qualificado, 3.º escalão.

Vogais suplentes: Ho Chi Keong, operário qualificado, 7.º 
escalão; e

Kam Hio Wan, operário qualificado, 3.º escalão.

13. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e clas-
sificativas

13.1 As referidas listas serão afixadas na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde e disponível na página elec-
trónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo). Os locais de 
afixação e da consulta da referida lista serão também publica-
dos no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.
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13.2 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

14. 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。

二零一五年七月八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $7,849.00）

（開考編號：02115/01-MA.SP）

按照社會文化司司長二零一五年四月十日的批示，根據第

10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公務人員

職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程序規

章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》的規定，衛生局通過考核方式進行普通對外入職開考，以

編制外合同制度填補衛生局醫生職程公共衛生職務範疇第一職

階主治醫生一缺。 

1. 開考類別

本普通對外入職開考以考核方式進行。

2. 開考有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

3. 任用方式

以編制外合同制度任用，之前需以散位合同制度試用六個

月。

4. 從業方式

公共衛生職務範疇的醫生——向整體或特定組別的居民提

供預防疾病及促進健康的服務，以及從事衛生當局的特定活動及

在本職務範疇內進行研究及培訓，尤其包括：

（1）監測居民的健康狀況及其決定因素；

（2）進行社區健康診斷，識別社區健康需要；

13.2 A lista classificativa final, depois de homologada, tor-
nar-se-á pública no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

14. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), conjugado com o Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 8 de Julho de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 7 849,00)

(Ref. do Concurso n.º 02115/01-MA.SP)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Abril de 2015, e 
nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira 
médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto o concurso 
comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento de um lugar de médico assistente, 1.º escalão, da 
área funcional de saúde pública, em regime de contrato além do 
quadro, da carreira médica de médico assistente dos Serviços 
de Saúde:

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas.

2. Validade do concurso

A validade do concurso esgota-se no prazo de um ano, a 
contar da data da publicação da lista classificativa final.

3. Forma de provimento

É provido em regime de contrato além do quadro, precedido 
de um período experimental de seis meses em regime de con-
trato de assalariamento.

4. Formas de exercício 

Médico da área funcional de saúde pública — prestação de 
serviços de prevenção da doença e promoção da saúde junto da 
população em geral ou determinados grupos que a integram, 
exercício da actividade específica de autoridade sanitária e de 
investigação e formação nesta área funcional, em especial:

(1) Monitorizar a situação de saúde da população e seus de-
terminantes;

(2) Proceder ao diagnóstico e à identificação das necessida-
des em saúde comunitária;
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（3）制訂、執行及評估有關保護及促進社區衛生介入的計劃

及項目，尤其是疾病預防控制、健康教育及健康促進、預防及控

制吸煙、口岸衛生、食品安全、環境衛生等方面；

（4）管理公共衛生風險、突發事件及危機；

（5）評估可危及公共衛生的地點、產品或活動的衛生條件，

並於被指定時行使衛生當局的權力；

（6）採用社區發展的原則及方法，並促進公共部門、民間組

織、社區居民的參與及合作；

（7）參與教學及學術研究計劃；

（8）推動公共衛生能力的提升，尤其包括參與及指導實習

醫生及其他相關專業人員的培訓；

（9）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

（10）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

5. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

(3) Elaborar, executar e avaliar projectos e programas de 
intervenção no domínio da protecção e promoção da saúde co-
munitária, nomeadamente na prevenção e controlo de doenças, 
educação e promoção para a saúde, prevenção e controlo do 
tabagismo, saúde nos postos fronteiriços, segurança alimentar 
e saúde ambiental;

(4) Gerir riscos, emergências e crises em saúde pública;

(5) Avaliar as condições sanitárias de locais, produtos ou 
actividades que ponham em risco a saúde pública, bem como 
exercer poderes de autoridade sanitária, quando designado;

(6) Implementar princípios e métodos de desenvolvimento 
comunitário, bem como promover a intervenção e colaboração 
do sector público, organizações cívicas e residentes na comuni-
dade;

(7) Participar em projectos de ensino e investigação científi-
ca;

(8) Promover o aumento da capacidade na saúde pública que 
abrange, nomeadamente a participação e orientação da forma-
ção de médicos internos e de outros profissionais;

(9) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

(10) Promover a articulação das actividades desta área fun-
cional com as outras áreas funcionais.

5. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a me-
lhoria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os 
diferentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;
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16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關社

區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

6. 薪酬、工作條件及福利

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及第10/2010號法

律《醫生職程制度》的一般及特別標準。

7. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

7.1 澳門特別行政區永久性居民；

7.2 須符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一

款b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

7.3 具備醫學學士學位學歷；

7.4 根據經第72/2014號行政長官批示修改的三月十五日第

8/99/M號法令規定合格完成公共衛生範疇的專科培訓，或根據

上述法令規定取得公共衛生範疇專科培訓之同等學歷認可。

8. 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個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於本局網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公時

間（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時

四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時

三十分）以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

8.1 與公職無聯繫的投考人應遞交：

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

b）醫學學士學位的證明文件（遞交時需出示正本核對）；

c）本通告所要求的公共衛生職務範疇的專科級別的證明文

件（遞交時需出示正本核對）；

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos 
critérios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função 
Pública e da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica) em 
vigor.

7. Condições de candidatura

7.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

7.2 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, vigente;

7.3 Sejam habilitados com licenciatura em medicina;

7.4. Tenham concluído, com aproveitamento, o internato 
complementar, área funcional de saúde pública, nos termos 
do Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, com as alterações 
introduzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 72/2014, 
ou tenham obtido o reconhecimento de equivalência ao inter-
nato complementar da área funcional de saúde pública, nos 
termos do citado diploma.

8. Forma de admissão

Os candidatos devem apresentar no prazo de vinte dias úteis 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau, mediante a entrega, pessoalmente, da «Ficha 
de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho do 
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 (ad-
quirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), à Secção de Expe-
diente Geral dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, acompanhada dos seguintes documen-
tos:

8.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação de original para autenticação);

b) Documento comprovativo da licenciatura em medicina (é 
necessária a apresentação de original para autenticação);

c) Documento comprovativo da graduação em especialista 
na área funcional de saúde pública, exigida no presente aviso (é 
necessária a apresentação de original para autenticação);
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d）經投考人簽署之履歷一式三份。（詳列在相關職務範疇

內所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、組

織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇職

位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）（所

遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

8.2 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）、c）和d）項所指

文件以及所屬部門發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

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評核/工作表現評核。

與公職有聯繫的投考人，如上述a）、b）和c）項所指文件及個

人資料紀錄已存於投考人個人檔案內，可豁免遞交，但須在報名

表上明確聲明。

9. 甄選方法

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

缺席或放棄任何一項考試者即被除名。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。以閉卷形式的筆試進行，為時三小時。

該考試採用10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並參

照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、所取

得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工作評

核。

d) Três exemplares da nota curricular assinados pelo candi-
dato (donde constem, detalhadamente o tempo e o modo das 
funções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a 
chefia de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos 
e a participação em equipas ambulatórias; capacidade e apti-
dão para a gestão, organização e chefia de serviços e unidades 
técnico-funcionais; trabalhos e artigos publicados; desem-
penho de cargos na área médica; actividades docentes ou de 
investigação e outros elementos de valorização profissional) (as 
notas curriculares devem necessariamente ser assinadas pelo 
próprio candidato, sob pena de se considerarem como falta de 
entrega das mesmas);

8.2 Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d), e ainda o re-
gisto biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a anti-
guidade na categoria e na função pública, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e c), bem como do registo biográfico, desde que os mesmos 
se encontrem já arquivados nos respectivos processos indivi-
duais, devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal 
facto na apresentação da candidatura.

9. Métodos 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: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capa-
cidade do candidato para resolver problemas e actuar, assim 
como reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcio-
nal. A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta e terá a duração de três horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 va-
lores.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do 
currículo profissional do candidato, e visa analisar a sua quali-
ficação para o desempenho de determinada função, atendendo-
-se, designadamente à sua competência profissional e científi-
ca, tendo como referência o perfil de exigências profissionais, 
genéricas e específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso 
profissional, a relevância da experiência adquirida e da for-
mação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de 
desempenho obtida.
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有關開考的各項甄選方法的評核參數、加權值及評分準則

已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處供查閱。

10. 最後成績

10.1 最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均

數，以0分至10分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於5分之投

考人，均作被淘汰論。

10.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績者；

在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年資者。

採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第23/2011

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條規

定處理。

11. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試──筆試

公共衛生專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）查

閱任何法規、書籍或參考資料。

12. 名單公佈

知識考試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

13. 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：公共衛生顧問醫生 林松醫生

正選：公共衛生顧問醫生 陳丹梅醫生

 公共衛生顧問醫生 李兆田醫生

候補：公共衛生主治醫生 梁亦好醫生

 公共衛生主治醫生 龔斌醫生

14. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

14.1 上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張

Os parâmetros de avaliação, a ponderação e a grelha classi-
ficativa de cada método de selecção para o concurso que se afi-
xam na Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da 
Administração dos Serviços de Saúde estão disponíveis para a 
devida consulta.

10. Classificação 

10.1 Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 10 valo-
res. A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 5 valores.

10.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos, 
têm preferência, sucessivamente, os que detenham melhor 
classificação obtida na avaliação final do internato médico da 
área funcional a que respeita o procedimento concursal, maior 
antiguidade na categoria, na carreira, da área funcional a que 
respeita o procedimento concursal. Se a situação de igualdade 
de classificação persistir após a aplicação dos critérios anterior-
mente referidos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

11. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita.

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre saú-
de pública.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de 
qualquer forma, nomeadamente o uso de produtos electróni-
cos.

12. Publicação de listas

O local, a data e hora da realização da prova escrita consta-
rão do aviso referente à lista definitiva.

13. Composição do júri

Os júris do concurso têm a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Lam Chong, médico consultor de saúde pú-
blica.

Vogais efectivas: Dr.ª Chan Tan Mui, médica consultora de 
saúde pública; e

Dr.ª Li Siu Tin, médica consultora de saúde pública.

Vogais suplentes: Dr.ª Leong Iek Hou, médica assistente de 
saúde pública; e

Dr. Kong Pan, médico assistente de saúde pública.

14. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e clas-
sificativas

14.1 As referidas listas serão afixadas na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no 1.º andar do Edifício da Admi-
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貼，並上載於衛生局網頁http://www.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。

14.2 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

15. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號

法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生

職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一五年七月十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $ 11,114.00）

教 育 暨 青 年 局

公 告

根據第14/2009號法律、第23/2011號行政法規及第231/2011

號行政長官批示的規定，現以審查文件方式，為教育暨青年局公

務人員進行限制性的晉級普通開考：

編制外合同高級技術員職程第一職階一等高級技術員一

缺，有關開考專為教育暨青年局編制外合同高級技術員職程二

等高級技術員而舉行。

上述開考通告已張貼在約翰四世大馬路7-9號一樓，以及在

本局和行政公職局網頁內公佈。

投考報名表應自緊接本公告在《澳門特別行政區公報》公佈

之日的第一個工作日起計十日內遞交。

二零一五年七月三日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $1,224.00）

nistração dos Serviços de Saúde e disponível na página elec-
trónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo). Os locais de 
afixação e da consulta da referida lista serão também publica-
dos no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

14.2 A lista classificativa final, depois de homologada, tornar-
-se-á pública no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das 
Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regi-
me das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), no 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e no Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos).

Serviços de Saúde, aos 10 de Julho de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 11 114,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncios

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores da Direc-
ção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009, no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 e no Despacho do Chefe do Executivo n.º 231/2011:

Um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior contratado além do quadro. O respec-
tivo concurso destina-se aos técnicos superiores de 2.ª classe 
da carreira de técnico superior contratado além do quadro da 
DSEJ.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixa-
do na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, e ainda publi-
cado no sítio da internet da Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 3 de 
Julho de 2015. 

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)
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教育暨青年局為填補以下空缺，經於二零一五年六月十七日

第二十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式

進行限制性的晉級普通開考的公告，現根據第23/2011號行政法

規第十八條第三款的規定，臨時名單張貼在約翰四世大馬路7-9

號一樓以供查閱：

編制外合同技術員人員組別第一職階首席技術員一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單即

視作確定名單。

二零一五年七月七日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $783.00）

教育暨青年局為填補以下空缺，經於二零一五年五月二十日

第二十期《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號行政法規第十八

條第三款的規定，臨時名單已張貼在約翰四世大馬路7-9號一樓

（或可瀏覽本局網頁：http://www.dsej.gov.mo）以供查閱。

第一職階二等技術員（資訊）三缺；

第一職階二等技術員（大眾傳播）三缺；

第一職階二等技術員（公共行政）五缺；

第一職階二等技術員（心理/心理輔導）三缺；

第一職階二等技術員（統計）一缺；

第一職階首席技術員（文化創意產業）一缺；

第一職階首席技術員（廚藝管理）一缺；

第一職階首席技術員（會議展覽）一缺。

二零一五年七月八日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $1,361.00）

Faz-se público que se encontra afixada e pode ser consulta-
da, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, a lista provi-
sória do candidato admitido ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento do seguinte 
lugar da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 17 de 
Junho de 2015, nos termos do artigo 18.º, n.º 3, do Regulamen-
to Administrativo n.º 23/2011:

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, do grupo de pes-
soal técnico contratado além do quadro.        

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, ao 
abrigo do artigo 18.º, n.º 5, do supracitado regulamento admi-
nistrativo.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 7 de 
Julho de 2015. 

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 783,00)

Faz-se público que se encontram afixadas e podem ser con-
sultadas, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar (e tam-
bém no website desta Direcção de Serviços: http://www.dsej.
gov.mo), as listas provisórias dos candidatos admitidos aos 
concursos comuns, de ingresso externo, de prestação de pro-
vas, para o preenchimento dos seguintes lugares da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 20, II Série, de 20 de Maio de 2015, nos termos do 
artigo 18.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo n.º 23/2011:

Três lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de in-
formática;

Três lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de co-
municação de massas;

Cinco lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de ad-
ministração pública;

Três lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de psi-
cologia/aconselhamento psicológico;

Um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de estatís-
tica;

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, área de indústria 
cultural e criativa;

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, área de gestão 
culinária;

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, área de conven-
ções e exposições.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 8 de 
Julho de 2015.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)
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Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de Junho de 2015, 
se encontra aberto o concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 e 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, para o preenchi-
mento de oito lugares de assistente técnico administrativo de 
1.ª classe, 1.º escalão, área de oficial administrativo, da carreira 
de assistente técnico administrativo, em lugar do quadro, e três 
lugares de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º 
escalão, área de oficial administrativo, da carreira de assistente 
técnico administrativo, em regime de contrato além do quadro 
da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um 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 pre-
sente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

O presente concurso é válido por um ano, a contar da data 
da publicação da lista classificativa final.

2. Requisitos de candidatura

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

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau;

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, vigente;

3) Estejam habilitados com o ensino secundário geral;

4) Possuam 2 anos de experiência profissional na área admi-
nistrativa.

3. Documentos que a devem acompanhar

1) Cópia do documento de identificação (deve ser exibido o 
original ou devidamente autenticado);

2) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (deve ser exibido o original 
ou devidamente autenticado);

3) Documento comprovativo de 2 anos de experiência pro-
fissional na área relacionada (deve ser exibido o original ou 
devidamente autenticado), emitido pela entidade patronal ou 
uma declaração feita, sob compromisso de honra, pelo próprio 
candidato, em que refira que possui experiência profissional;

4) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
donde constem, detalhadamente as habilitações académicas, 

通 告

按照二零一五年六月二十三日社會文化司司長的批示，根據

第14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，現通過考核

方式進行普通對外入職開考，以填補教育暨青年局人員編制內行

政技術助理員職程第一職階一等行政技術助理員（行政文員範

疇）八缺及編制外合同行政技術助理員職程第一職階一等行政

技術助理員（行政文員範疇）三缺。

一、方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。

投考報名表應自緊接本次開考的通告在《澳門特別行政區

公報》公佈之日的第一個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計算。 

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

（一）根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，投

考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

（二）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一

款b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

（三）具備初中畢業學歷；

（四）具備兩年行政文員範疇的工作經驗。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本或認

證本）；

（三）不少於兩年的相關工作經驗證明文件（須出示正本或

認證本），工作經驗須以取得該經驗的僱主實體發出的文件或投

考人以名譽承諾作出的聲明證明；

（四）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業補充培訓及工
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作經驗，以及附同相關證明文件副本——須出示正本或認證本，

以作履歷分析之用）；

（五）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交由所屬部門發

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

（一）、（二）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報考時明

確聲明。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第250/2011號行政長官批示核准格式的專用

印件連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦公時間內以親

送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

第一職階一等行政技術助理員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，並需按工作安排負責公眾接待的工作。

從事處理一切涉及行政活動的工作，可包括一個或多個職

務範圍，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

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、年資獎金和供款時間獎金的發放、

公務員勤謹的核實、服務時間的計算、年資表和供款時間年表

的編製、工作表現評核的發出、年假表的編製、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

formação profissional complementar e experiência profissional, 
devendo a mesma ser acompanhada das cópias dos documen-
tos comprovativos do mencionado — devem ser exibidos os 
documentos originais ou devidamente autenticados para uso 
de análise curricular;

5) 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 e a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 1), 
2) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respec-
tivos processos individuais, devendo ser declarado expressa-
mente tal facto na apresentação da candidatura.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresentação 
do requerimento, em impresso de modelo aprovado por Despa-
cho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, que deve ser entregue, 
pessoalmente, juntamente com os documentos acima indicados, 
até ao termo do prazo fixado e durante as horas normais de ex-
pediente, na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Ao assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, 
cabem funções de natureza executiva de aplicação técnica com 
base no estabelecimento ou adaptação de métodos e proces-
sos, 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, de-
signadamente 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 ad-
ministrativa, podendo compreender uma ou mais áreas fun-
cionais, 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 buro-
cráticos 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 dos prémios 
de antiguidade e de tempo de contribuição, verificação da 
assiduidade dos funcionários, cálculo de tempo de serviço, 
listas de antiguidade e mapas anuais de tempo de contribui-
ção, atribuição da avaliação de desempenho, mapas de férias, 
controlo e registo de faltas, autorização de licenças, apresen-
tação de funcionários à junta médica, aposentação; na área de 
contabilidade executa os cálculos relativos a propostas orça-
mentais, 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 exe-
cuta os procedimentos relativos à entrada, encaminhamento 
e expedição de toda a correspondência; na área de arquivo 
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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，又或倘問題的解決方法超出其職權範疇時，指引

他們前往有關部門。

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階一等行政技術助理員薪俸點為第14/2009號法律附

件一表二第三級別內所載的230點，以及享有公職法律制度規定

的福利及權利。

七、甄選方法

甄選是以最長為三個小時的筆試形式的知識考試、專業面

試及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——50%；

（二）專業面試——40%；

（三）履歷分析——10%。

上述（一）項的知識考試為淘汰制，最高分數為100分，應考

人所得分數低於50分者，即被淘汰。

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。

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。

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。

八、任用次序

根據第23/2011號行政法規第二十九條第一款規定，通過普

通開考的投考人，按最後成績名單的名次順序任用，本開考屬以

兩種方式任用填補空缺職位的入職開考，則按以下次序任用：

a）以編制內職位任用的方式填補職位；

procede à organização e classificação dos documentos, zela 
pela conservação do material em arquivo e efectua o contro-
lo 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 pú-
blico acolhe e satisfaz as solicitações apresentadas pelos uten-
tes 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.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, 
vence pelo índice 230 da tabela indiciária, nível 3, constante do 
Mapa 2 do Anexo I da Lei n.º 14/2009, e usufrui dos direitos e 
regalias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

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, pondera-
das da seguinte forma:

1) Prova de conhecimentos — 50%;

2) Entrevista profissional — 40%; 

3) Análise curricular — 10%.

O método referido na alínea 1) do ponto anterior tem carác-
ter eliminatório, sendo a classificação máxima de 100 valores e 
consideram-se excluídos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores.

A prova de conhecimentos tem por objectivo avaliar o nível 
de conhecimentos gerais ou específicos exigíveis para o exercí-
cio das funções a desempenhar.

A entrevista profissional serve para determinar e avaliar os 
elementos de natureza profissional relacionados com a qualifi-
cação e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil 
das exigências das funções a desempenhar.

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.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

8. Ordem de provimento

Nos termos do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011, nos concursos comuns os candidatos 
aprovados são providos nos lugares segundo a ordenação da 
respectiva lista classificativa final e ainda, no caso de se tratar 
de concurso de ingresso para preenchimento de lugares vagos 
em diversas formas de provimento, de acordo com a seguinte 
ordem:

a) Lugares a preencher por provimento em lugar do quadro;
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b）以編制外合同任用的方式填補職位。

九、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

九.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——現行《澳門公共行政工作人員通則》；

——第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核

原則；

——第31/2004號行政法規——公共行政工作人員的工作表

現評核一般制度；

——第8/2006號法律——公務人員公積金制度；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——經第1/2014號法律修改之第2/2011號法律——年資獎

金、房屋津貼及家庭津貼制度；

——第23/2011號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

（四）有關工程及資產與勞務之取得的開支制度：

——經五月十五日第30/89/M號法令及第6/2006號行政法規

修改之十二月十五日第122/84/M號法令（中文參考文本載於澳

門法律網頁：www.macaolaw.gov.mo）；

（五）澳門教育相關之法例：

——現行十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年

局組織架構；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法。

九.二. 一般/專門知識

（一）公共行政基本知識

（二）公文寫作

（三）一般文化知識

投考人在知識考試時，可參閱上述法例，但不可使用電子設

b) Lugares a preencher por provimento em contrato além do 
quadro.

9. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

9.1 Conhecimento da legislação:

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

b) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro; 

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM), vigente;

— Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Pública; 

— Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime geral 
de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administra-
ção Pública; 

— Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos;

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

— Lei n.º 2/2011 — com as alterações dadas pela Lei n.º 1/2014 
— Regime do prémio de antiguidade e dos subsídios de resi-
dência e de família;

— Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

d) Regime de despesas com obras e aquisição de bens e ser-
viços:

— Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as 
alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio, 
e Regulamento Administrativo n.º 6/2006 (a versão em língua 
chinesa, está disponível para consulta em www.macaolaw.gov.
mo — Portal Jurídico de Macau);

e) Legislação sobre Sistema de Ensino de Macau:

— Decreto-Lei n.º 81/92/M, de 21 de Dezembro, vigente —
Estrutura Orgânica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior.

9.2 Os conhecimentos gerais/específicos

a) Conhecimentos elementares de Administração Pública;

b) Redacção de textos;

c) Conhecimentos de cultura geral.

Os candidatos podem utilizar, como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais, acima 
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備。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。

十、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

十一、適用法例

本開考程序由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規所

規範。

十二、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號法律的規定進行處理。

十三、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：處長　梁麗卿

正選委員：處長（代任） 張敏輝

     幼兒教育及小學教育一級教師（小學） 陳嘉健

候補委員：一等高級技術員　黃禧驥

     職務主管　楊榮吉

二零一五年七月八日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $9,989.00）

旅 遊 局

名 單

為旅遊局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，開考公告經於二零一五年五月二十日第二十期《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

丁寬樂 ............................................................................ 82.94

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. O local, a data e a hora da reali-
zação da prova de conhecimentos, constarão do aviso referente 
à lista definitiva dos candidatos admitidos.

10. Local de afixação das listas provisória, definitiva e classi-
ficativa

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Ave-
nida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

11. Legislação aplicável

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

12. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

13.Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Leong Lai Heng, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Cheong Man Fai, chefe de divisão, substitu-
ta; e

Chan Ka Kin, docente dos Ensinos Infantil e Primário de 
Nível 1 (primário).

Vogais suplentes: Wong Hei Kei, técnico superior de 1.ª classe; e 

Ieong Weng Kat, chefia funcional.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 8 de 
Julho de 2015.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 9 989,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preechimento de um 
lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico, provido em regime de contrato além do qua-
dro da Direcção dos Serviços de Turismo, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 20, II Série, de 20 de Maio de 2015:

Candidato aprovado:  valores

Teng Fun Lok ....................................................................... 82,94

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
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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。

（經二零一五年七月七日社會文化司司長的批示確認）

二零一五年七月三日於旅遊局

典試委員會：

主席：二等技術員 游文傑

正選委員：首席特級技術輔導員 錢淑儀

候補委員：特級技術輔導員（司法警察局）  李淑明

（是項刊登費用為 $1,429.00）

公 告

為旅遊局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，開考公告經於二零一五年六月十七日第二十四期《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。

二零一五年七月八日於旅遊局

代局長 謝慶茜

（是項刊登費用為 $881.00）

旅遊局人員編制內技術輔導員職程第一職階首席特級技術

輔導員两缺以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，開考

公告經於二零一五年六月十七日第二十四期《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。

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista classificativa para a en-
tidade 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 7 de Julho de 2015).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 3 de Julho de 2015.

O Júri: 

Presidente: Iau Man Kit, técnico de 2.ª classe.

Vogal efectivo: Chin Sok I, adjunta-técnica especialista prin-
cipal.

Vogal suplente: Lei Sok Meng, adjunta-técnica especialista 
da Polícia Judiciária.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Anúncios

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 provi-
sória do candidato admitido 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, provido em regime de contrato além do quadro da 
Direcção dos Serviços de Turismo, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 24, II Série, de 17 de Junho de 2015.

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

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 8 de Julho de 2015. 

A Directora dos Serviços, substituta, Tse Heng Sai.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixa-
da no quadro de informação da Direcção dos Serviços de Tu-
rismo, 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, do-
cumental, condicionado, para o preenchimento de dois lugares 
de adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico do quadro do pessoal da Direcção dos 
Serviços de Turismo, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 24, II 
Série, de 17 de Junho de 2015.

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do regulamento administrativo supracitado.
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二零一五年七月八日於旅遊局

代局長 謝慶茜

（是項刊登費用為 $920.00）

社 會 工 作 局

公 告

根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，現將本

局填補編制外合同技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員一

缺，以文件審查和限制性的方式進行普通晉級開考的准考人臨

時名單張貼於西墳馬路六號社會工作局人力資源科，以供給有關

人士於辦公時間內查閱，准考人亦可於本局的網頁http://w w w.

ias.gov.mo查閱臨時名單。開考公告已載於二零一五年六月十七

日第二十四期《澳門特別行政區公報》第二組內。

根據第23/2011號行政法規第十八條第五款之規定，上述臨

時名單被視為確定名單。

二零一五年七月六日於社會工作局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員　黃朝暉

正選委員：特級技術員　江美芳

  首席技術輔導員　江靜芷（行政公職局指定）

（是項刊登費用為 $1,087.00）

第2/2015號公開招標

社會工作局清潔服務

根據社會文化司司長於二零一五年六月十六日之批示，現為

“社會工作局清潔服務”進行公開招標。

一、《招標章程》及《承投規則》：

（一）自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起，有

意投標人可於辦公時間，前往西墳馬路6號社會工作局人力資源

科，查閱《招標章程》及《承投規則》。如欲索取上述文件的副

本，須繳付澳門幣壹佰元整（$100.00）；

（二）有意投標人可從社會工作局網頁（http://www.ias.gov.

mo）免費下載招標文件。如有意投標人從社會工作局網頁下載

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 8 de Julho de 2015.

A Directora dos Serviços, substituta, Tse Heng Sai.

(Custo desta publicação $ 920,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncios

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada 
a lista provisória do candidato admitido ao concurso comum, 
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico do pessoal contratado além do quadro do 
Instituto de Acção Social, cujo anúncio do aviso de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 24, II Série, de 17 de Junho de 2015, na 
Secção de Recursos Humanos do Instituto de Acção Social, 
sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, durante as horas de ex-
pediente, para efeitos de consulta dos interessados, podendo 
também o candidato admitido consultar a lista provisória no 
website do IAS http://www.ias.gov.mo.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, 
nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2011.

Instituto de Acção Social, aos 6 de Julho de 2015.

O Júri:

Presidente: Wong Chio Fai, técnica superior assessora.

Vogais efectivas: Kong Mei Fong, técnica especialista; e

Kong Ching Chi, adjunta-técnica principal (pelos SAFP).

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Concurso Público n.º 2/2015

para a prestação de serviços de limpeza ao Instituto de Acção 

Social

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 16 de Junho de 2015, encontra-se aberto 
o concurso público para a prestação de serviços de limpeza ao 
Instituto de Acção Social (IAS):

1. Programa do concurso e caderno de encargos:

(1) O programa do concurso e o caderno de encargos po-
dem ser consultados durante o horário normal de expediente, 
na Secção de Recursos Humanos do IAS, sita na Estrada do 
Cemitério, n.º 6, onde também podem ser adquiridas cópias do 
processo do concurso pelo preço de cem patacas ($ 100,00), a 
partir da data de publicação deste anúncio no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau;

(2) O processo do concurso encontra-se também disponível 
para download gratuito no sítio da internet do IAS (http://
www.ias.gov.mo). Os que tenham obtido o referido processo do 
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上述文件，有責任在提交投標書的期間，每日從社會工作局網頁

查閱倘有的更新或修正等資料。

二、截標日期、遞交地點及方式：

投標書必須於二零一五年八月十七日上午十二時正前遞交至

西墳馬路六號社會工作局總部人力資源科，並按照上述《招標章

程》及《承投規則》的規定，備妥適當文件及以火漆印封妥。

三、臨時擔保：

為保證切實及準時履行提交標書所承擔的義務，於上述截

標日期及時間前，須以現金、本票或銀行擔保向本局繳交澳門幣

陸萬元整（$60,000.00）作為臨時擔保，三種方式均以社會工作

局會計暨出納科發出的憑單為準。

四、開標日期、時間及地點：

（一）開標訂於二零一五年八月十八日上午十時正在澳門區

華利街10-24號新寶大廈一樓社會工作局會議室舉行；

（二）倘因颱風或不可抗力之原因而停止辦公，則原定的截

標日期、開標日期及時間順延至緊接的第一個工作日；

（三）根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條規定，投

標人或其合法代表應出席開標儀式，以便對本開標程序提出聲

明異議及/或所遞交之標書文件出現疑問作出解答。

二零一五年七月六日於社會工作局 

局長 容光耀

（是項刊登費用為 $2,554.00）

 

澳 門 大 學

公 告

（公開招標編號：PT/015/2015）

根據社會文化司司長於二零一五年六月三十日作出之批示，

為澳門大學供應及安裝電郵安全網關進行公開招標。

concurso mediante o download a partir da página electrónica 
do IAS, estão obrigados a recolher, diariamente e durante o 
período estipulado para a entrega das propostas, as informa-
ções actualizadas ou revistas publicadas na mesma página elec-
trónica.

2. Local, data limite e forma para a entrega das propostas:

A proposta para a candidatura ao concurso deverá ser entre-
gue até às 12 horas (meio-dia) do dia 17 de Agosto de 2015, na 
Secção dos Recursos Humanos do IAS, sita na Estrada do Ce-
mitério, n.º 6, juntamente com os documentos necessários em 
envelope(s) lacrado(s), de acordo com os termos estipulados no 
programa do concurso e no caderno de encargos.

3. Caução provisória:

Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obriga-
ções do que se encontra estipulado quanto à apresentação de 
propostas, deverá ser paga, até à data e hora atrás indicadas, 
a quantia de sessenta mil patacas ($ 60 000,00) em numerário, 
em cheque visado ou através da prestação de uma garantia 
bancária, a título de caução provisória, sendo emitido recibo 
comprovativo pela Secção de Contabilidade e Tesouraria do 
Instituto de Acção Social.

4. Data, hora e local para a abertura de propostas:

(1) A data para a abertura das propostas do concurso está 
marcada para o dia 18 de Agosto de 2015, pelas 10 horas, na 
sala de reuniões do IAS, sita na Rua de Jorge Álvares, n.os 10-24, 
Edifício Janbo, 1.º andar, Macau;

(2) Em caso de encerramento destes Serviços por causa de 
tempestade ou outras causas de força maior, o termo do prazo 
de entrega das propostas e a data e hora estabelecidas de aber-
tura do concurso serão adiadas para o primeiro dia útil imedia-
tamente a seguir ao acontecimento;

(3) Os concorrentes ou seus representantes legais deverão, 
nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de 
Julho, estar presentes no acto público de abertura das pro-
postas para apresentar eventuais reclamações e/ou esclarecer 
eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados no 
concurso.

Instituto de Acção Social, aos 6 de Julho de 2015.

O Presidente do Instituto, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 2 554,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncio

(Concurso Público n.º PT/015/2015)

Faz-se público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Se-
nhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 30 de 
Junho de 2015, se encontra aberto o concurso público para o 
fornecimento e instalação do Secured Email Gateway para a 
Universidade de Macau.
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有意競投者可從二零一五年七月十五日起，於辦公日上

午九時至下午一時及下午二時三十分至五時三十分前往中國

澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓一樓，1012室採購

處，取得《招標方案》和《承投規則》，每份為澳門幣壹佰元正

（$100.00）。

為了解競投標的之詳情，各競投者可最多派出兩名人員出席

有關講解會。講解會將安排於二零一五年七月十七日上午十時正

在中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓一樓，1011室舉

行。

截止遞交投標書日期為二零一五年八月六日下午五時三十分

正。競投者或其代表，請將有關標書及文件遞交至本大學採購

處，並須繳交臨時保證金澳門幣叁萬陸仟元正（$36,000.00），

臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳門大學」之本票、銀行擔保

或保險擔保繳付。

開標日期為二零一五年八月七日上午十時正，在中國澳門氹

仔大學大馬路澳門大學，N6樓行政樓，1011室舉行。

二零一五年七月八日於澳門大學

副校長  黎日隆（行使澳門大學校長授予的權力，該授權刊

登於二零一零年一月十三日第二期《澳門特別行政區公報》第二

組中的澳門大學公告內）

（是項刊登費用為 $1,869,00）

通 告

根據《行政程序法典》第三十八條及二月二十八日第15/94/M

號法令第二十五條第一款a）項的規定，以及刊登於二零一五年

一月七日第一期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學通告

內澳門大學校長授權批示的第五款，本人將主持王蘭英（學生編

號：Y B075083）博士論文答辯典試委員會的權力轉授予法學院

院長莫世健教授。

二零一五年七月七日於澳門大學

副校長 程海東教授

（是項刊登費用為 $783.00）

O programa do concurso e o caderno de encargos, fornecidos 
ao preço de $ 100,00 (cem patacas) por exemplar, encontram-
-se à disposição dos interessados, a partir do dia 15 de Julho de 
2015, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 
horas, na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 1012, 1.º 
andar do Edifício Administrativo, N6, na Universidade de Ma-
cau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-
curso, cada concorrente poderá destacar dois elementos, no 
máximo, para comparecerem na sessão de esclarecimento. A 
sessão de esclarecimento decorrerá às 10,00 horas do dia 17 de 
Julho de 2015, na Sala 1011, 1.º andar do Edifício Administra-
tivo, N6, na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, 
Taipa, Macau, China.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 6 de Agosto de 2015. Os concorrentes ou os seus represen-
tantes devem entregar as respectivas propostas e documentos 
à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e 
prestar uma caução provisória no valor de $ 36 000,00 (trinta 
e seis mil patacas) feita em numerário ou mediante ordem de 
caixa, garantia bancária ou seguro de caução a favor da Uni-
versidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
7 de Agosto de 2015, na Sala 1011, 1.º andar do Edifício Admi-
nistrativo, N6, na Universidade de Macau, Avenida da Univer-
sidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 8 de Julho de 2015.

O Vice-Reitor, Lai Iat Long (no exercício de poderes dele-
gados pelo Reitor da Universidade de Macau, através do aviso 
da Universidade de Macau, publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 
de Janeiro de 2010). 

(Custo desta publicação $ 1 869,00)

Aviso

De acordo com o artigo 38.º do Código do Procedimento 
Administrativo, a alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Decreto-
-Lei n.º 15/94/M, de 28 de Fevereiro, e o n.º 5 do despacho de 
delegação de poderes do reitor da Universidade de Macau, 
que foi publicado no aviso da Universidade de Macau no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 1, II Série, de 7 de Janeiro de 2015, subdelego no director 
da Faculdade de Direito, Professor Doutor John Shijian Mo, o 
poder para presidir ao júri da prova de doutoramento de Wang 
Lanying, com o número de estudante YB075083.

Universidade de Macau, aos 7 de Julho de 2015.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Haydn Hai-dung Chen.

(Custo desta publicação $ 783,00)
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旅 遊 學 院

公 告

旅遊學院為填補以下空缺，經於二零一五年六月十七日第

二十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登公告，以審查文件

及有限制的方式進行普通晉級開考。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》第十八條第三款規定公

佈，准考人臨時名單已張貼於望廈山旅遊學院行政暨財政輔助

部告示板，並於旅遊學院內聯網內公佈：

個人勞動合同人員空缺：

第一職階首席高級技術員一缺。

按照上述行政法規第十八條第五款規定，該名單視為確定名

單。

二零一五年七月八日於旅遊學院

副院長 甄美娟

（是項刊登費用為 $1,155.00）

社 會 保 障 基 金

公 告

為填補社會保障基金人員編制技術員職程第一職階首席特

級技術員（資訊範疇）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在澳門宋玉生廣場249-263號中土大廈

18樓社會保障基金總部，並於本基金及行政公職局網頁內公佈。

報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公

日起計十天內作出。

二零一五年七月九日於社會保障基金

行政管理委員會主席 葉炳權

（是項刊登費用為 $989.00）

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA

Anúncio

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 quadro de anún-
cio do Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro deste 
Instituto, sito na Colina de Mong-Há, e publicada na intranet 
do Instituto de Formação Turística (IFT), a lista provisória do 
candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado aos trabalhadores do IFT, para o preenchimento do 
seguinte lugar do IFT, cujo anúncio de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 24, II Série, de 17 de Junho de 2015:

Lugar do trabalhador contratado por contrato individual de 
trabalho:

Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão.

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Instituto de Formação Turística, aos 8 de Julho de 2015.

A Vice-Presidente do Instituto, Ian Mei Kun.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, na sede do Fundo 
de Segurança Social, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 249-263, Edifício China Civil Plaza, 18.º andar, Macau, e 
publicado na internet do FSS e dos SAFP, o aviso referente à 
abertura do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado ao pessoal do Fundo de Segurança Social, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Adminis-
trativo 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 especialista principal, 
1.º escalão, área de informática, da carreira de técnico do qua-
dro do pessoal do Fundo de Segurança Social, com dez dias de 
prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primei-
ro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Fundo de Segurança Social, aos 9 de Julho de 2015.

O Presidente do Conselho de Administração, Ip Peng Kin.

(Custo desta publicação $ 989,00)
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澳 門 格 蘭 披 治 大 賽 車 委 員 會

公 告

澳門特別行政區公佈，根據社會文化司司長於二零一五年七

月七日作出的批示，批准“第E4號工程——安裝光纖視頻系統、

電話線以及於臨時車房內的網絡系統工程——第六十二屆澳門

格蘭披治大賽車”的判給的行政程序。

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：格蘭披治大賽車大樓、臨時停車場及東望洋賽

道。

4. 承投工程目的：此項工程之內容是提供、安裝及維修光纖

系統、臨時的電話線路及於臨時車房內的網絡系統，以便於賽事

期間供所有工作人員使用。

5. 最長施工期：遵照承投規則內所列明的期限。

6. 標書的有效期：90日，由公開開標儀式結束後起計。

7. 承投類型：以總額承投。

8. 臨時保證金：澳門幣壹拾伍萬元正（$150,000.00），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. 延期：倘若因不可抗力之原因，導致公共部門停止辦公，

則原定的講解會、截標日期及開標日期順延至緊接的第一個工作

日。

12. 交標地點、日期及時間：在二零一五年八月三日下午五時

四十五分前，遞交至澳門友誼大馬路207號，澳門格蘭披治大賽

車控制塔1樓之澳門格蘭披治大賽車委員會。

13. 講解會：有意者可於二零一五年七月二十一日上午十時，

出席於澳門格蘭披治大賽車委員會舉行之講解會。

14. 開啓標書地點、日期及時間：

地點：澳門格蘭披治大賽車委員會。

COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

Anúncio

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 7 de Julho de 2015, foi 
autorizado o procedimento administrativo para adjudicação da 
empreitada «Obra n.º E4 – Instalação do sistema de fibra ópti-
ca, de linhas telefónicas e de Internet temporárias nas garagens 
para o 62.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: no edifício do Grande Prémio, 
nas garagens provisórias e no Circuito da Guia.

4. Objecto da empreitada: a referida obra tem como objecto 
a disponibilização, a montagem e a manutenção de um sistema 
de fibra óptica, de linhas telefónicas temporárias e de internet 
nas garagens provisórias durante a realização do Grande Pré-
mio para uso dos demais colaboradores do evento. 

5. Prazo máximo de execução: datas limite constantes do ca-
derno de encargos.

6. Prazo de validade das propostas: 90 dias, a contar do acto 
público do concurso.

7. Tipo de empreitada: por preço global.

8. Caução provisória: $150,000.00 (cento e cinquenta mil 
patacas), prestada, em numerário ou mediante cheque visado, 
a entregar na Divisão Financeira da Direcção dos Serviços de 
Turismo, por depósito bancário ou garantia bancária aprovada 
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. Adiamento: em caso de encerramento dos serviços pú-
blicos por motivo de força maior, a sessão de esclarecimento, o 
termo de entrega das propostas e a abertura das propostas será 
adiado para o primeiro dia útil imediatamente seguinte, à mes-
ma hora.

12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: Co-
missão do Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Ave-
nida da Amizade n.º 207, Torre de Controlo do Grande Prémio 
de Macau, 1.º andar, até às 17,45 horas do dia 3 de Agosto de 
2015.

13. Sessão de esclarecimento: os interessados podem assistir 
à sessão de esclarecimento deste concurso público que terá 
lugar às 10,00 horas do dia 21 de Julho de 2015, na sede da Co-
missão do Grande Prémio de Macau.

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

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau;
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日期及時間：二零一五年八月四日上午十時。

開標時，投標人應出席以提出倘有的異議或解釋標書文件

內可能出現之疑問。

15. 投標書的評核標準及其所佔的比重﹕

a）價格80%； 

b）工期5%；

c）施工計劃10%；及

i 詳細度、說明、步驟及關鍵的工作程序3%；

ii 人力資源及建議資源的合適性7%；

d）同類型之施工經驗5%；

i 具備曾實施同類型、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3%；

ii  同類型公共或私人工程的經驗2%；

計算之方式根據招標方案內第11條之說明。

16. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：澳門格蘭披治大賽車委員會。

時間：自本公告刊登日起至公開招標截止日，在辦公日辦公

時間內。

價格：澳門幣伍佰元正（$500.00）。

二零一五年七月九日於澳門格蘭披治大賽車委員會

協調員 João Manuel Costa Antunes （安棟樑） 

（是項刊登費用為 $3,745.00）

海 事 及 水 務 局

名 單

海事及水務局為填補編制外合同人員海事人員職程第一職

階二等海事人員四缺，以考核及有限制的方式進行普通晉級開

考，其開考公告已刊登於二零一五年二月二十五日第八期《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： 

Dia e hora: 4 de Agosto de 2015, pelas 10,00 horas.

Os concorrentes deverão fazer-se representar no acto públi-
co de abertura das propostas para apresentação de eventuais 
reclamações e/ou esclarecimento de dúvidas acerca da docu-
mentação integrante da proposta.

15. Critérios de apreciação das propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

a) Preço: 80%; 

b) Prazo de execução: 5%;

c) Plano de trabalhos: 10%:

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

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

d) Experiência em obras semelhantes: 5%: 

i. Obras executadas deste tipo, de valor e dimensão igual ou 
superior, com comprovativos de recepção e de qualidade pelos 
donos de obras públicas: 3%;

ii. Currículo de obras públicas e privadas desta natureza: 
2%.

O cálculo está descrito no artigo 11.° do programa do con-
curso.

16. 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;

Preço: $500,00 (quinhentas patacas). 

Comissão do Grande Prémio de Macau, aos 9 de Julho de 
2015.

O Coordenador da Comissão, João Manuel Costa Antunes.

(Custo desta publicação $ 3 745,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
de prestação de provas, condicionado, para o preenchimento 
de quatro lugares de pessoal marítimo de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de pessoal marítimo dos trabalhadores contratados 
além do quadro da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos 
e de Água, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 8, II Série, de 25 de Fevereiro de 2015:
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合格准考人： 分

1.º 李浩明 ........................................................................ 72.30

2.º 杜子麟 ........................................................................ 69.10

3.º 梁守恆 ........................................................................ 68.80

4.º 陳永基 ........................................................................ 65.70

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。

（經二零一五年七月二日運輸工務司司長的批示認可）

二零一五年六月三十日於海事及水務局

典試委員會：

主席：海事及水務局特級海事督導員 關春泉

正選委員：法務局特級技術輔導員 陳素禎

  海事及水務局首席海事人員 吳華德

（是項刊登費用為 $1,703.00）

公  告

為填補海事及水務局人員編制內海事人員職程第一職階首

席海事人員兩缺，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，以考核及有限制方式進行普通晉級開考，有關開考通告

正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行政處/人事科內，

並於本局及行政公職局網頁內公佈，報考應自緊接有關公告於

《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一個工作日起計十天內作

出。

二零一五年七月九日於海事及水務局

代局長 曹賜德

（是項刊登費用為 $1,057.00）

Candidatos aprovados: valores

1.º Lei Hou Meng ................................................................72,30

2.º Tou Chi Lon ...................................................................69,10

3.º Leong Sao Hang ............................................................68,80

4.º Chan Veng Kei ...............................................................65,70

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, conta-
dos da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 2 de Julho de 2015).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 30 de Junho de 2015.

O Júri:

Presidente: Kuan Chon Chun, mestrança marítima espe-
cialista da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água.

Vogais efectivos: Chan Sou Cheng, adjunta-técnica especia-
lista da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça; e

Ng Va Tak, pessoal marítimo principal da Direcção dos Ser-
viços de Assuntos Marítimos e de Água.

(Custo desta publicação $ 1 703,00)

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção 
de Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e 
publicado no website destes Serviços e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente 
à abertura do concurso comum, de acesso, de prestação de 
provas, condicionado aos trabalhadores destes Serviços, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
para o preenchimento de dois lugares de pessoal marítimo 
principal, 1.º escalão, da carreira de pessoal marítimo do qua-
dro do pessoal da Direcção dos Serviços de Assuntos Marí-
timos e de Água, 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 Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 9 de Julho de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Chou Chi Tak.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)



13040 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 28 期 —— 2015 年 7月 15 日

通 告

按照運輸工務司司長於二零一五年四月二十七日的批示，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，海事及水

務局現通過考核方式進行普通對外入職開考，以編制外合同制

度填補技術員職程第一職階二等技術員（行政範疇）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。

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。

3. 報考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

3.1 澳門特別行政區永久性居民；

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 具備行政、人力資源、管理、經濟、社會學、語言、文學或

類同範疇的高等課程學歷。

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，以親送方式前往澳門萬里長城

港務局大樓海事及水務局行政及財政廳/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）；

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 27 de Abril de 2015, 
e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das car-
reiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e no Regula-
mento 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 dois 
lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área administrativa, 
da carreira de técnico, em regime de contrato além do quadro 
da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água:

1. Tipo, prazo e validade 

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação 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 Ad-
ministrativa Especial de Macau.

O presente concurso é válido por um ano, a contar da data 
da publicação da lista classificativa final.

2. Forma de provimento

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 assala-
riamento. 

3. Condições de candidatura

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

3.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

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 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, em vigor;

3.3 Estejam habilitados com o curso superior de administração, 
recursos humanos, gestão, economia, sociologia, línguas, lite-
ratura, ou afins. 

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

 Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição em 
concurso», aprovada 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), bem 
como apresentar os documentos abaixo indicados, os quais 
devem ser entregues pessoalmente, até ao termo do prazo fi-
xado e durante o horário de expediente, no Departamento de 
Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção de 
Apoio Administrativo da Direcção dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água, situada na Calçada da Barra, Quartel 
dos Mouros, Macau:

a) Cópia do documento de identificação válido (carece de 
apresentação do original para efeitos de confirmação); 
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b）1. 屬行政、人力資源、管理、經濟、社會學、語言、文學之

高等課程學歷者，遞交本通告所要求的學歷證明文件

副本（須出示正本核對）；

2. 屬本通告所指之類同範疇的高等課程學歷者，須遞交

本通告所要求學歷證明文件副本及該學歷的曾修讀科

目之證明文件副本（須出示正本核對）；

c）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）；

d）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a）、

b）和d）項所指之文件，則免除遞交，但須於報考時明確聲明。

5. 職務內容的一般特徵

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。

6. 職務內容

技術員（行政範疇）──處理行政範疇的相關文件，協調項

目活動的籌組工作；根據上級指示，獨立對個案作調查研究；擔

任研究及應用工作，提供解決方案。

7. 薪俸及福利

第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律訂定的附

件一表二內薪俸表所載的350點，以及享有公職法律制度規定的

福利及權利。

8. 甄選方法

甄選是透過以下方法及評分比例進行：

8.1 知識考試（筆試），三小時：60%；

8.2 專業面試：30%；及

8.3 履歷分析：10%。

在各項甄選方法中取得的成績均以0至100分表示；知識考

b) 1. Cópia do documento comprovativo das habilitações exi-
gidas no presente aviso, no caso de ser titular de curso superior 
na área de administração, recursos humanos, gestão, econo-
mia, sociologia, línguas, literatura (carece de apresentação do 
original para efeitos de confirmação);

2. Cópia do documento comprovativo das habilitações de 
curso superior exigidas no presente aviso e cópia dos documen-
tos comprovativos das disciplinas do curso superior similar (ca-
rece de apresentação do original para efeitos de confirmação).

c) Nota curricular (em chinês ou português, assinada pelo 
próprio candidato, sob pena de se considerar como falta de en-
trega da mesma);

d) Candidatos vinculados aos serviços públicos devem ainda 
apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 
pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos ante-
riormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natu-
reza 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 dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e d) se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos 
processos individuais, devendo ser declarado expressamente 
tal facto na apresentação da candidatura.

5. Caracterização do conteúdo funcional

Funções de estudo e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enqua-
dradas em planificação estabelecida, requerendo uma especia-
lização e conhecimentos profissionais adquiridos através de um 
curso superior.

6. Conteúdo funcional

Ao técnico da área administrativa compete tratar dos docu-
mentos de natureza administrativa, coordenar o trabalho de 
preparação para projectos e actividades; segundo directivas 
superiores, proceder autonomamente à pesquisa e ao estudo de 
casos; executar funções de estudo e aplicação de soluções.

7. Vencimento e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da 
tabela indiciária de vencimento, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 e goza dos direitos e regalias previstos no 
Regime Jurídico da Função Pública.

8. Método de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da 
seguinte forma:

8.1 Prova de conhecimentos (prova escrita), com a duração 
de três horas: 60%;

8.2 Entrevista profissional: 30%; e

8.3 Análise curricular: 10%.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100 valores. A prova de conhecimentos 
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試具淘汰性質，成績得分低於50分的投考人，將被淘汰且不能進

入接續所有的甄選階段。

知識考試是評估投考人擔任特定職務所必須具備之一般知

識或專門知識之水平。

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。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷及

職業補充培訓，審核其擔任職務的能力。

缺席或放棄上述的知識考試或專業面試的投考人即被除

名。

最後成績以0分至100分表示，將各項甄選方法的得分作加

權計算後得出的平均分，即為總成績，在總成績中得分低於50分

的投考人，均被淘汰。

9. 考試範圍：

9.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

9.2 第57/99/M號法令核准之現行《行政程序法典》；

9.3 第8/2005號法律《個人資料保護法》；

9.4 與海事及水務局的組織及運作相關的規定；

──第14/2013號行政法規《海事及水務局的組織及運作》；

──第113/2014號行政命令《將若干行政長官的執行權限

授予運輸工務司司長》；

──第164/2014號行政長官批示《核准海事及水務局人員使

用的工作證式樣》；

──經第43/2015號運輸工務司司長批示修改之第10/2015

號運輸工務司司長批示《將若干權限轉授予海事及水務局局

長》；

9.5 澳門公職法律制度︰

──現行《澳門公共行政工作人員通則》；

──第8/2004號法律《公共行政工作人員工作表現評核原

則》；

tem carácter eliminatório, considerando-se excluídos e não sendo 
admitidos aos métodos seguintes os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de de-
terminada função.

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos, face ao perfil das exi-
gências da função.

A análise curricular visa examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a qualificação profissional e 
a formação profissional complementar. 

O candidato que falte ou desista da prova de conhecimentos 
ou da entrevista profissional é automaticamente excluído.

 Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 
A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos diferentes métodos de selecção utilizados, 
considerando-se o excluídos os candidatos que obtenham clas-
sificação inferior a 50 valores.

9. Programa 

9.1 «Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China»;

9.2 «Código do Procedimento Administrativo», vigente, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M;

9.3 Lei n.º 8/2005 — «Lei da Protecção de Dados Pessoais»;

9.4 Disposições estipuladas relativas à organização e funcio-
namento da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e 
de Água:

— «Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços 
de Assuntos Marítimos e de Água» do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2013;

— Ordem Executiva n.º 113/2014, delega competências 
execu tivas do Chefe do Executivo no Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 164/2014 — «Aprova 
os modelos dos cartões de identificação a usar pelo pessoal da 
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água»;

— Despacho do Secretário para os Transportes e Obras Públi-
cas n.º 10/2015, alterado pelo Despacho do Secretário para os 
Transportes e Obras Públicas n.º 43/2015 — «Subdelega com-
petências na directora dos Serviços de Assuntos Marítimos e 
de Água»;

9.5 Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— «Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau», vigente;

— Lei n.º 8/2004 — «Princípios relativos à Avaliação do De-
sempenho dos Trabalhadores da Administração Pública»;
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──第31/2004號行政法規《公共行政工作人員工作表現評

核一般制度》；

──第235/2004號行政長官批示《評核諮詢委員會的設立、

組成及運作規則》；

──經第3/2009號法律及第4/2010號法律修改之第8/2006

號法律《公務人員公積金制度》；

──第11/2007號行政法規《公務人員工作表現的獎賞制

度》；

──第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

──第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》；

──第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充規

定》；

──第2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度》；

──第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》；

──第231/2011號行政長官批示；

9.6 其他與公共行政、人力資源及公共管理事務相關的專業

知識；

9.7 文化、社會時事常識；

9.8 建議書及公函的寫作。

投考人在知識考試（筆試）時，可查閱9.1至9.5項所指之法例

（除原文外，不得另有其他文字標註或不附有任何註釋的相關

法例文本），不得使用任何其他資料、文件、書本或法例彙編等

其中包含非考試範圍內所指的法律法規文本。

10. 名單公佈

臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於澳門萬里長城港

務局大樓海事及水務局行政及財政廳/行政處/人事科內，並同時

上載於本局網頁（http://www.marine.gov.mo）。

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。

最後成績名單將公佈於《澳門特別行政區公報》內。

11. 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。

— Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — «Aprova o 
Regime Geral de Avaliação do Desempenho dos Trabalhado-
res da Administração Pública»;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004 — «Aprova 
as regras relativas à constituição, composição e funcionamento 
da Comissão Paritária»;

— Lei n.º 8/2006 alterada pela Lei n.º 3/2009 e Lei n.º 4/2010 
— «Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços 
Públicos»;

— Regulamento Administrativo n.º 11/2007 — «Estabelece 
o regime dos prémios e incentivos ao desempenho dos traba-
lhadores dos serviços públicos»;

— Lei n.º 14/2009 — «Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos»;

— Lei n.º 15/2009 — «Disposições Fundamentais do Estatu-
to do Pessoal de Direcção e Chefia»;

— Regulamento Administrativo n.º 26/2009 — «Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia»;

— Lei n.º 2/2011 — «Regime do prémio de antiguidade e dos 
subsídios de residência e de família»;

— Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — «Recruta-
mento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos»;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 231/2011.

9.6 Outro conhecimento profissional relativo à administração 
pública, recursos humanos e assuntos sobre a gestão pública; 

9.7 Conhecimentos de cultura geral e social; 

9.8 Composição de documentos tais como propostas e ofícios.

Durante a prova de conhecimentos (prova escrita), os candi-
datos podem consultar os diplomas legais referidos nos pontos 
9.1 a 9.5 (na sua versão original, sem anotações e sem qualquer 
nota ou registo pessoal), não podendo consultar outras publi-
cações, documentos, livros ou compilações de legislação que 
contenham legislação que não esteja incluída no presente aviso. 

10. Publicação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Departamento de Administração e Finanças/Divisão Ad-
ministrativa/Secção de Pessoal da Direcção dos Serviços de 
Assuntos Marítimos e de Água, situada na Calçada da Barra, 
Quartel dos Mouros, Macau, bem como disponibilizadas no 
website desta Direcção (http://www.marine.gov.mo).

 As informações sobre o local, data e hora da realização da 
prova de conhecimentos serão publicadas com a lista definitiva 
dos candidatos admitidos.

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

11. Legislação aplicável

 O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.
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12. 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。

13. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：處長 唐蘊紅

正選委員：首席顧問高級技術員 吳德龍

 一等高級技術員 羅浩延

候補委員：一等高級技術員 梁曉恩

 二等技術員 陳子文

按照運輸工務司司長於二零一五年四月二十七日的批示，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，海事及水

務局現通過考核方式進行普通對外入職開考，以散位合同制度

填補技術工人職程第一職階技術工人（貨倉管理範疇）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。

2. 任用形式

以散位合同制度任用，合同為期一年，可續期。

3. 報考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

3.1 澳門特別行政區永久性居民；

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 具備小學畢業學歷；

12. Observações

Os dados que os concorrentes apresentem 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».

13. Composição do júri

O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Tong Van Hong, chefe de divisão. 

Vogais efectivos: Ng Tak Long, técnico superior assessor 
principal; e

Lo Hou In, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Leong Hio Ian, técnica superior de 1.ª classe; e

Chan Chi Man, técnico de 2.ª classe.

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 27 de Abril de 2015, 
e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das car-
reiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e no Regula-
mento 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 um 
lugar de operário qualificado, 1.º escalão, área de fiel de arma-
zém, da carreira de operário qualificado, em regime de con-
trato de assalariamento da Direcção dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água:

1. Tipo, prazo e validade 

 Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação 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 Ad-
ministrativa Especial de Macau.

 O presente concurso é válido por um ano, a contar da data 
da publicação da lista classificativa final.

2. Forma de provimento

O pessoal é provido em regime de contrato de assalariamento, 
pelo período de um ano, renovável. 

3. Condições de candidatura

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

3.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

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 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, em vigor;

3.3 Estejam habilitados com o ensino primário; 
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3.4 具倉務管理相關範疇之專業資格*或具不少於3年的相

關工作經驗。

*專業資格應與擔任之職務相稱，並須透過完成修讀總學時

不少於30小時之相關培訓課程取得或由公共部門發出的職業技

能證明文件取得。

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，以親送方式前往澳門萬里長城

港務局大樓海事及水務局行政及財政廳/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）（根據第14/2009號法律第八條第三款之規定，工

作經驗須以取得該經驗所任職的僱主實體發出的文件或投考人

以名譽承諾作出的聲明證明）；

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

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. 職務內容的一般特徵

須具備專業資格或相關工作經驗，以便擔任既定一般指示

中具有一定複雜程度的貨倉管理及體力勞動的執行性職務。

3.4 Possuam habilitação profissional nas áreas relacionadas 
com fiel de armazém* ou a respectiva experiência de trabalho 
não seja inferior a três anos. 

* A habilitação profissional deve ser adquada ao exercício 
das funções e é adquirida em cursos de formação relacionados, 
cuja duração não seja inferior a trinta horas pedagógicas, ou 
através de certificado de qualificação profissional emitido pelos 
serviços públicos. 

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

 Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição em 
concurso», aprovada 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), bem 
como apresentar os documentos abaixo indicados, os quais 
devem ser entregues pessoalmente, até ao termo do prazo fi-
xado e durante o horário de expediente, no Departamento de 
Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção de 
Apoio Administrativo da Direcção dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água, situada na Calçada da Barra, Quartel 
dos Mouros, Macau:

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

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (carece de apresentação do 
original para efeitos de confirmação);

c) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
profissionais ou experiência profissional exigidas no presente 
aviso (carece de apresentação dos originais para efeitos de con-
firmação) (nos termos do n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 14/2009, a 
experiência profissional demonstra-se por documento emitido 
pela entidade empregadora onde a mesma foi obtida ou me-
diante declaração pessoal sob compromisso de honra); 

d) Nota curricular (em chinês ou português, assinada pelo 
próprio candidato, sob pena de se considerar como falta de en-
trega 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-
riormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natu-
reza 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 dispensa-
dos 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. Caracterização do conteúdo funcional

Funções de natureza executiva de gestão de depósito e de ca-
ráter físico, com graus de complexidade variável, enquadradas 
em instruções gerais bem definidas, requerendo habilitação 
profissional ou respectiva experiência de trabalho. 
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6. 職務內容

接收、儲存和交付各種貨物、原料、工具、製成品和其它用

品，並將之整理、保存和維持適當的記錄；按照送貨單據或其他

文件，檢查和核實貨物的入倉和出倉情況，並作適當的登記；整

理貨物並顧及其保存條件以方便提取貨物；定期檢查存貨是否

與記錄相符，以及登記損壞或遺失的貨物；當有需時指導起卸

貨物。

7. 薪俸及福利

第一職階技術工人的薪俸點為第14/2009號法律訂定的附件

一表二內薪俸表所載的150點，以及享有公職法律制度規定的福

利及權利。

8. 甄選方法

甄選是透過以下方法及評分比例進行：

8.1 知識考試（筆試），三小時：50%；

8.2 專業面試：30%；及

8.3 履歷分析：20%。

在各項甄選方法中取得的成績均以0至100分表示；上述8.1

項的知識考試具淘汰性質，知識考試的成績得分低於50分的投

考人，將被淘汰且不能進入接續的甄選階段。

知識考試是評估投考人擔任某一職務所必須具備之一般知

識或專門知識之水平。

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。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任

某一職務的能力。

缺席或放棄上述的知識考試或專業面試的投考人即被除

名。

最後成績以0分至100分表示，將各項甄選方法的得分作加

權計算後得出的平均分，即為總成績，在總成績中得分低於50分

的投考人，均被淘汰。

9. 考試範圍：

9.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

6. Conteúdo funcional

Recebe, armazena e entrega mercadorias, matérias-primas, 
ferramentas, produtos acabados e outros artigos, providencian-
do pela sua arrumação e conservação e mantém registos apro-
priados: verifica e confere pelas guias de remessa ou outros 
documentos a entrada e saída das mercadorias e efectua os 
registos apropriados; arruma as mercadorias tendo em conta as 
condições de conservação e facilidade de acesso; examina pe-
riodicamente a conformidade entre as existências e os registos, 
tomando nota de danos ou perdas; orienta quando necessário 
as cargas e descargas. 

7. Vencimento e regalias

O operário qualificado, 1.º escalão, vence pelo índice 150 da 
tabela indiciária de vencimento, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 e goza dos direitos e regalias previstos no 
Regime Jurídico da Função Pública.

8. Método de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da 
seguinte forma:

8.1 Prova de conhecimentos (prova escrita), com a duração 
de três horas: 50%;

8.2 Entrevista profissional: 30%; e

8.3 Análise curricular: 20%.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100 valores. A prova de conhecimentos 
referida na alínea 8.1 tem carácter eliminatório, considerando-se 
excluídos e não sendo admitidos aos métodos seguintes os can-
didatos que obtenham classificação inferior a 50 valores.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de de-
terminada função.

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos, face ao perfil das exi-
gências da função.

A análise curricular visa avaliar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinadas funções, ponderando as 
habilitações académica e profissionais, a avaliação do desem-
penho, a qualificação e a experiência profissional, os trabalhos 
realizados e a formação profissional complementar. 

O candidato que falte ou desista da prova de conhecimentos 
ou da entrevista profissional é automaticamente excluído.

 Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 
A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos diferentes métodos de selecção utilizados, 
sendo considerando excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores.

9. Programa 

9.1 «Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China»;
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9.2 現行《澳門公共行政工作人員通則》；

9.3 第14/2013號行政法規《海事及水務局的組織及運作》；

9.4 倉庫和存貨記錄的知識；

9.5 一般文化知識及社會常識；

投考人在知識考試（筆試）時，可查閱9.1至9.3項所指之法

例，但不得使用計算機或任何其他電子器材及不得查閱其他參

考書籍或資料。

10. 名單公佈

臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於澳門萬里長城港

務局大樓海事及水務局行政及財政廳/行政處/人事科內，並同時

上載於本局網頁（http://www.marine.gov.mo）。

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。

最後成績名單將公佈於《澳門特別行政區公報》內。

11. 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。

12. 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。

13. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：科長 王子杰

正選委員：一等技術員 楊亞真

 技術工人 鄺耀華

候補委員：特級行政技術助理員 梁錦昶

 二等行政技術助理員 李轉君

二零一五年七月九日於海事及水務局

代局長 曹賜德

（是項刊登費用為 $17,120.00）

9.2 «Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau», vigente;

9.3 «Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços 
de Assuntos Marítimos e de Água», do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2013;

9.4 Conhecimentos de armazenamento e registo de stocks; 

9.5 Conhecimentos de cultura geral e social. 

Durante a prova de conhecimentos (prova escrita), os candi-
datos podem consultar os diplomas legais referidos nos pontos 
9.1 a 9.3, não podendo usar a máquina de calculadora ou outros 
equipamentos electrónicos, nem consultar outros livros e do-
cumentos. 

10. Publicação das listas

 As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Departamento de Administração e Finanças/Divisão Ad-
ministrativa/Secção de Pessoal da Direcção dos Serviços de 
Assuntos Marítimos e de Água, situada na Calçada da Barra, 
Quartel dos Macau, bem como disponibilizadas no website 
desta Direcção (http://www.marine.gov.mo).

 As informações sobre o local, data e hora da realização da 
prova de conhecimentos serão publicadas com a lista definitiva 
dos candidatos admitidos.

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

11. Legislação aplicável

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

12. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

13. Composição do júri

O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Wong Chi Kit, chefe de secção.

Vogais efectivos: Ieong A Chan, técnica de 1.ª classe; e

Kong Io Va, operário qualificado.

Vogais suplentes: Leong Kam Chong, assistente técnico ad-
ministrativo especialista; e 

Lei Chun Kuan, assistente técnica administrativa de 2.ª classe.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 9 de Julho de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Chou Chi Tak.

(Custo desta publicação $ 17 120,00)



13048 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 28 期 —— 2015 年 7月 15 日

郵 政 局

公 告

為填補下述郵政局的人員空缺，經二零一五年六月十七日第

二十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登公告，以審查文件

及有限制的方式進行普通晉級開考。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澳門議事亭前地郵政總部大樓

二樓，並於本局網頁內公佈：

一、個人勞動合同人員

第一職階一等技術員一缺；

第一職階首席技術輔導員一缺。

二、散位合同人員

第一職階特級行政技術助理員一缺。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一五年七月八日於郵政局

代局長 梁祝艷（副局長）

（是項刊登費用為 $1,390.00）

地 球 物 理 暨 氣 象 局

公 告

為填補本局編制內氣象技術員職程第一職階二等氣象技術

員一缺，經於二零一五年五月十三日第十九期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登有關以考核方式進行普通對外入職開考之通

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，准考人確定名單已張貼於氹仔

大潭山天文台斜路地球物理暨氣象局，並於本局網頁內（http://

www.smg.gov.mo）公佈。

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamen-
to, selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», se encontram afixadas, no 2.º andar 
do edifício-sede da Direcção dos Serviços de Correios, sito no 
Largo do Senado, em Macau, e publicadas na página electróni-
ca da Direcção dos Serviços de Correios, as listas provisórias 
dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, documentais, 
condicionados, para o preenchimento dos seguintes lugares da 
Direcção dos Serviços de Correios, cujo anúncio do aviso de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 17 de Junho de 
2015: 

1. Para o pessoal em regime de contrato individual de traba-
lho: 

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

Um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão. 

2. Para o pessoal contratado por assalariamento: 

Um lugar de assistente técnico administrativo especialista, 1.º 
escalão. 

As listas provisórias acima referidas são consideradas defini-
tivas, nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma 
legal. 

Direcção dos Serviços de Correios, aos 8 de Julho de 2015. 

A Directora dos Serviços, substituta, Rosa Leong, subdirec-
tora.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 19.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada na Direcção dos 
Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do 
Observatório, Taipa Grande, Taipa, e publicada no website 
(http://www.smg.gov.mo) destes Serviços, a lista definitiva dos 
candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, para o 
preenchimento de um lugar de meteorologista operacional de 2.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de meteorologista operacional 
do quadro do pessoal destes Serviços, cujo aviso de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 19, II Série, de 13 de Maio de 2015.
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二零一五年七月六日於地球物理暨氣象局

局長 馮瑞權

（是項刊登費用為 $1,087.00）

房 屋 局

名 單

為履行關於給予私人及私人機構的財政資助的八月二十六

日第54/GM/97號批示，房屋局公佈二零一五年度第二季財政資

助名單：

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 6 de 
Julho de 2015.

O Director dos Serviços, Fong Soi Kun.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Listas

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares 
e a instituições particulares, vem o Instituto de Habitação pu-
blicar a lista dos apoios concedidos no 2.º trimestre do ano de 
2015:

受資助機構   

Entidades beneficiárias

批示日期

Despacho de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

民眾建澳聯盟

Aliança de Povo de Instituição de Macau

31/12/2014 $17,640.00 資助“大廈財務培訓工作坊”活動之費用。

Apoio financeiro para as despesas relativas ao 

«Workshop sobre a administração financeira 

do Edifício».

民眾建澳聯盟

Aliança de Povo de Instituição de Macau

16/02/2015 $41,700.00 資助“社區和諧賀新春”活動之費用。

Apoio financeiro para as despesas relativa à 

Festa do Ano Novo Lunar e da harmonia co-

munitária.

Instituto de Habitação, aos 30 de Junho de 2015.

O Presidente do Instituto, Ieong Kam Wa.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

Classificativa final 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 gás, da 
carreira de técnico do quadro de pessoal do Instituto de Habi-
tação (IH), aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 
19 de Novembro de 2014:

Candidatos aprovados:

Lugar Nome Pontuação
 final

1.º Lai Kin Kei ..........................................................77,54 

2.º Wong Lai Man ....................................................58,12 

3.º Chiang Chin Hang Andre .................................51,26 

4.º Chan Man Wai ....................................................50,98 

二零一五年六月三十日於房屋局

局長 楊錦華

（是項刊登費用為 $1,194.00）

按照刊登於二零一四年十一月十九日第四十七期第二組《澳

門特別行政區公報》之通告，房屋局通過考核方式進行普通對外

入職開考，以填補房屋局編制內技術員職程第一職階二等技術員

（燃氣範疇）一缺，現公佈最後成績名單如下：

合格應考人：

名次 姓名 總成績

1.º 黎健祺 ................................................................... 77.54

2.º 黃麗敏 ................................................................... 58.12

3.º 鄭展衡 ................................................................... 51.26

4.º 陳文偉 ................................................................... 50.98
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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：

——因缺席知識考試被淘汰之投考人：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：

——因知識考試得分低於50分被淘汰之投考人：3名

——因最後成績低於50分而被淘汰之投考人：1名

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，投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。

（經二零一五年七月六日運輸工務司司長的批示確認）

二零一五年七月二日於房屋局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 廖東明

正選委員：顧問高級技術員 張永堅

  一等高級技術員 馮克明

（是項刊登費用為 $1,977.00）

公 告

（招聘編號：08/IH/2014）

為填補房屋局人員編制技術員職程第一職階二等技術員（房

地產中介業務範疇）兩缺，經二零一四年十一月十二日第四十六

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》第十九條第二款之規定公佈，投考人確定

名單已張貼在澳門青洲沙梨頭北巷一百零二號房屋局地下接待

處之告示欄，並上載到房屋局網頁內www.ihm.gov.mo。

二零一五年七月九日於房屋局

局長 楊錦華

（是項刊登費用為 $920.00）

Observações:

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

Excluído por ter faltado à prova de conhecimentos: 1 can-
didato.

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

Excluídos por terem obtido classificação de prova de conhe-
cimentos inferior a 50 valores: três candidatos.

Excluído por ter obtido classificação inferior a 50 valores na 
classificação final: 1 candidato.

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, a contar da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 6 de Julho de 2015).

Instituto de Habitação, aos 2 de Julho de 2015.

O Júri:

Presidente: Lio Tong Meng, técnico superior assessor.

Vogais efectivos: Cheong Veng Kin, técnico superior assessor; e

Fong Hak Meng, técnico superior de 1.ª classe.

(Custo desta publicação $ 1 977,00)

Anúncio

(N.º de Recrutamento: 08/IH/2014)

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 
19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamen-
to, selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalha-
dores dos serviços públicos), se encontra afixada, no quadro 
de anúncio da recepção do Instituto de Habitação (IH), sito 
na Travessa Norte do Patane, n.º 102, r/c, Ilha Verde, Macau, 
e publicada na página electrónica do IH (www.ihm.gov.mo), a 
lista definitiva dos candidatos ao 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 da actividade 
de mediação imobiliária, da carreira de técnico, do quadro de 
pessoal do IH, cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 46, II 
Série, de 12 de Novembro de 2014.

Instituto de Habitação, aos 9 de Julho de 2015.

O Presidente do Instituto, Ieong Kam Wa.

(Custo desta publicação $ 920,00)
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建 設 發 展 辦 公 室

公 告

為填補經由建設發展辦公室以編制外合同任用的技術輔助

人員職程第一職階首席行政技術助理員（行政範疇）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，以審查文件及

有限制方式進行普通晉級開考，對象為建設發展辦公室的公務

人員，有關開考通告正張貼在澳門羅理基博士大馬路南光大廈

十樓建設發展辦公室內，並於本辦公室網頁及行政公職局網頁

內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第

一個辦公日起計十天內作出。

二零一五年六月三十日於建設發展辦公室

主任 周惠民

（是項刊登費用為 $1,126.00）

環 境 保 護 局

名 單

環境保護局通過以審查文件方式，為編制外合同人員進行第

一職階首席技術輔導員一缺的限制性普通晉級開考公告已於二

零一五年五月二十日在《澳門特別行政區公報》第二十期第二組

內公佈。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

曾繁瑜 ..............................................................................82.67

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一五年七月二日批示認可）

二零一五年七月二日於環境保護局

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, no Gabinete para o 
Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI), sito na Av. do Dr. 
Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º andar, Macau, e pu-
blicado nos sítios da internet do GDI e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública, o aviso referente à abertu-
ra do concurso comum, de acesso, condicionado, documental, 
circunscrito aos trabalhadores do GDI, 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 preenchimen-
to de uma vaga de assistente técnico administrativo principal, 
1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, 
área de administração, provido em regime de contrato além do 
quadro do pessoal do GDI, com dez dias de prazo para a apre-
sentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imedia-
to ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
30 de Junho de 2015.

O Coordenador do Gabinete, Chau Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, do pessoal contratado 
além do quadro da Direcção dos Serviços de Protecção Am-
biental, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 20, II Série, de 
20 de Maio de 2015:

Candidato aprovado: valores

Chang Fan U ........................................................................ 82,67

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 

Transportes e Obras Públicas, de 2 de Julho de 2015).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 2 de Ju-
lho de 2015.
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典試委員會：

主席：環境保護局特級技術員 黃美玲 

正選委員：環境保護局一等高級技術員 陳海珊 

  民政總署首席技術輔導員 張詠兒 

（是項刊登費用為 $1,429,00）

公 告

環境保護局通過以審查文件方式，為編制外合同任用的人

員進行高級技術員職程第一職階一等高級技術員五缺的限制性

普通晉級開考的公告已於二零一五年六月十七日第二十四期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登。現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款規定，准

考人臨時名單已張貼於澳門馬交石炮台馬路11號至11號D郵政

大樓地下，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，上述臨時名單被

視為確定名單。

二零一五年七月七日於環境保護局

局長 韋海揚

（是項刊登費用為 $1,057.00）

交 通 事 務 局

名 單

交通事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二零一五年四月二十九日第十七

期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人的評核成績

如下：

合格應考人： 分

杜寶蓮 ............................................................................. 82.44

O Júri:

Presidente: Wong Mei Leng, técnica especialista da Direcção 
dos Serviços de Protecção Ambiental. 

Vogais efectivas: Chan Hoi San, técnica superior de 1.ª classe 
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental; e 

Cheong Veng I, adjunta-técnica principal do Instituto para 
os Assuntos Cívicos e Municipais.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada no Edf. dos Correios, 
sito na Estrada de D. Maria II, n.os 11 a 11-D, rés-do-chão, em 
Macau, e publicada na página electrónica da DSPA, a lista 
provisória dos candidatos admitidos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
cinco vagas de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior dos trabalhadores contratados além 
do quadro da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, 
cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 
17 de Junho de 2015. 

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

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 7 de Julho 
de 2015.

O Director dos Serviços, Vai Hoi Ieong.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lu-
gar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico do trabalhador contratado além do quadro da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, cujo anúncio 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 29 de Abril de 
2015:

Candidato aprovado: valores

Tou Pou Lin ..........................................................................82,44
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Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da pre-
sente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação. 

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 1 de Julho de 2015). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 29 
de Junho de 2015. 

O Júri: 

Presidente: Chan Ka Chon Paulo, chefia funcional (técnico 
superior principal) da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego.

Vogais efectivas: Chan Yiu Yan, técnica principal da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude; e

Fu San San, técnica de 2.ª classe da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos de Tráfego.

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois luga-
res de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico dos trabalhadores contratados além do quadro 
da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, cujo 
anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 29 
de Abril de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Tai Chi Hong ..................................................................78,50

2.º Lou Yan Kei ...................................................................74,19

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da 
presente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da 
sua publicação. 

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 1 de Julho de 2015). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 29 
de Junho de 2015. 

O Júri: 

Presidente: Chan Ka Chon Paulo, chefia funcional (técnico 
superior principal) da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego.

Vogais efectivas: Lei Tak Lam, técnica de 2.ª classe da Direc-
ção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego; e

Chan On Kei, adjunta-técnica principal da Polícia Judiciária. 

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, 

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向核准招考的實體提

起訴願。

（經二零一五年七月一日運輸工務司司長的批示確認）

二零一五年六月二十九日於交通事務局

典試委員會：

主席：交通事務局職務主管（首席高級技術員） 陳嘉俊

正選委員：教育暨青年局首席技術員 陳耀恩

  交通事務局二等技術員 符珊珊

交通事務局為填補編制外合同人員技術輔導員職程第一職

階一等技術輔導員兩缺，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二零一五年四月二十九日第十七

期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人的評核成績

如下：

合格應考人： 分

1.º 戴志雄 ........................................................................ 78.50

2.º 盧欣淇 ........................................................................ 74.19

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向核准招考的實體提

起訴願。

（經二零一五年七月一日運輸工務司司長的批示確認）

二零一五年六月二十九日於交通事務局

典試委員會：

主席：交通事務局職務主管（首席高級技術員） 陳嘉俊

正選委員：交通事務局二等技術員 李德藍

  司法警察局首席技術輔導員 陳安琪

交通事務局為填補編制外合同人員行政技術助理員職程第

一職階一等行政技術助理員一缺，以審查文件及有限制的方式
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da carreira de assistente técnico administrativo do trabalhador 
contratado além do quadro da Direcção dos Serviços para os As-
suntos de Tráfego, cujo anúncio de abertura foi publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II 
Série, de 29 de Abril de 2015:

Candidato aprovado: valores

Choi Pou Oi ..........................................................................80,67

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 o candidato pode interpor recurso da pre-
sente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação. 

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 1 de Julho de 2015). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 30 
de Junho de 2015. 

O Júri: 

Presidente: Fong Pui Wa, chefia funcional (técnica superior as-
sessora) da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego.

Vogal efectiva: Ngan Keng Fong, adjunta-técnica principal  
da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego. 

Vogal suplente: Lau Fong I, técnica de 2.ª classe do Instituto 
Cultural. 

(Custo desta publicação $ 3 911,00)

Anúncio

Concurso público

Aquisição de Controladores Semafóricos 

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas.

2. Entidade responsável pelo processo do concurso: Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego.

3. Denominação do concurso público: aquisição de controla-
dores semafóricos. 

4. Objecto: aquisição de controladores semafóricos para a 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, incluindo 
os respectivos equipamentos, os trabalhos inerentes à entre-
ga, exame, instalação, formação, apoio e manutenção para os 
novos equipamentos, cuja instalação e exame in loco incluem 
apenas duas entradas seleccionadas (o «cruzamento entre a 
Avenida da Praia Grande e Avenida Doutor Mário Soares» e 
o «cruzamento entre a Avenida da Praia Grande e a Avenida 
do Infante D. Henrique»); sendo em simultâneo necessária a 
elaboração da respectiva planta. 

5. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa dias, a contar da data do acto público 
do concurso, prorrogável nos termos previstos no programa do 
concurso.

進行普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一五年四月二十九

日第十七期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人的

評核成績如下：

合格應考人： 分

徐保愛 ............................................................................. 80.67

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向核准招考的實體提

起訴願。

（經二零一五年七月一日運輸工務司司長的批示確認）

二零一五年六月三十日於交通事務局

典試委員會：

主席：交通事務局職務主管（顧問高級技術員） 馮佩華

正選委員：交通事務局首席技術輔導員 顏琼芳

候補委員：文化局二等技術員 劉鳳儀

（是項刊登費用為 $3,911.00）

公 告

購買交通燈控制器

公開招標

1. 判給實體：運輸工務司司長。

2. 進行招標程序的實體：交通事務局。

3. 招標名稱：購買交通燈控制器。

4. 標的：為交通事務局購買交通燈控制器，除了供應有關之

設備外，還包括交付、測試、安裝、培訓、支援和保養新設備而所

須進行的全部工作，其中安裝及現場測試只包括兩個已選定的

路口（即“南灣大馬路與蘇亞利斯博士大馬路交界”及“南灣大

馬路與殷皇子大馬路交界”）；同時，亦須編制相關工作的圖則

方案。

5. 投標書的有效期：投標書的有效期為九十日，由公開開標

日起計，可根據招標方案的規定延期。
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6. Preço base: não há.

7. Prazo de execução: máximo de 210 (duzentos e dez) dias.

8. Caução provisória: $277 460,00 (duzentas e setenta e sete 
mil, quatrocentas e sessenta patacas), a prestar mediante depó-
sito em dinheiro, garantia bancária ou seguro-caução a favor 
da Região Administrativa Especial de Macau. 

9. Caução definitiva: a caução definitiva que se destina a ga-
rantir o cumprimento do contrato é de 4% (quatro por cento) 
do preço total da adjudicação, a prestar mediante depósito em 
dinheiro, garantia bancária ou seguro-caução a favor da Re-
gião Administrativa Especial de Macau. 

10. São admitidos a concurso:

1) Empresários comerciais, pessoas singulares que exercem 
empresa comercial constituída na Região Administrativa Es-
pecial de Macau, que tem por objecto o exercício de actividade 
relacionada com o objecto do concurso;

2) Sociedades comerciais, constituídas na Região Adminis-
trativa Especial de Macau, que tenham por objecto social o 
exercício da actividade referida na alínea anterior; 

3) Não é admitida a participação do concorrente mediante a 
forma de contrato de consórcio. 

11. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

Local: Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Servi-
ços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), sita na Estrada de D. 
Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau.

Dia e hora limite: 4 de Agosto de 2015, terça-feira, até às 
17,00 horas. 

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

Local: sala de reunião da DSAT, sita na Estrada de D. Maria 
II, n.º 33, 5.º andar, Macau. 

Dia e hora: 5 de Agosto de 2015, quarta-feira, pelas 10,00 
horas.

(Os concorrentes ou seus representantes legais deverão estar 
presentes no acto público do concurso para efeitos previstos no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, do dia 6 de Julho, para 
esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados no concurso). 

13. Local, hora e preço para exame do processo e obtenção 
de cópia:

Local para exame do processo: Divisão de Relações Públicas 
da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), 
sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau.

Local para obtenção de cópia: na área de atendimento da 
DSAT, sita na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edifício 
China Plaza, 3.º andar ou na Estrada de D. Maria II, n.º 33, rés-
-do-chão, Macau. 

6. 底價：不設底價。

7. 工作期：最長為210（二百一十）日。

8. 臨時擔保：$277,460.00（澳門幣貳拾柒萬柒仟肆佰陸拾

元），以現金存款、銀行擔保或保險擔保方式提供予澳門特別行

政區。

9. 確定擔保：為擔保合同之履行，獲判給者須提供判給總價

金的4%（百分之四）作為確定擔保，以現金存款、銀行擔保或保

險擔保方式提供予澳門特別行政區。

10. 投標者資格：

1）在澳門特別行政區成立，並從事與招標項目相關的業務

的自然人商業企業主；

2）在澳門特別行政區成立，從事上款所述業務的公司；

3）不接納投標者以合作經營合同形式參與競投。

11. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門馬交石炮台馬路33號六樓交通事務局公共關係

處。

截止日期及時間：二零一五年八月四日（星期二）下午五時

正。

12. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門馬交石炮台馬路33號五樓，交通事務局會議室。

日期及時間：二零一五年八月五日（星期三）上午十時。

（根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條所預見的效

力，投標者或其合法代表應出席開標儀式，以便對其所提交的投

標書可能出現之疑問予以澄清。） 

13. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

查閱案卷地點：澳門馬交石炮台馬路33號六樓交通事務局

公共關係處。

取得案卷副本地點：澳門南灣大馬路762-804號中華廣場3

字樓或澳門馬交石炮台馬路33號地下交通事務局服務專區。
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Horas: horário de expediente, desde a data da publicação do 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau até à data e hora do acto público. 

Preço: $100,00 (cem patacas) por cada cópia.

14. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação: 

1) Preço: 40%; 

2) Natureza técnica: 40%: 

— Comando de NTCIP, as respectivas concepções dos equi-
pamentos, as funções e os esclarecimentos de que satisfazem 
as exigências técnicas;

— Informações sobre os componentes dos comandos; 

— Planta dos comandos;

— Prova de que os comandos são amplamente utilizados a 
nível internacional (as respectivas informações devem ser pre-
enchidas no formulário 2 do anexo IX do programa do concur-
so).

3) Descrição dos trabalhos a executar e capacidade da equi-
pa: 20%: 

— Informações detalhadas sobre a instalação e catálogo de 
instalação; 

— Informações detalhadas sobre o exame;

— Capacidade da equipa (instalação e exame, formação, 
apoio e manutenção).

Obs.: No caso de o factor de «Natureza técnica» não conse-
guir atingir a pontuação mínima de 30 pontos  ou o factor de 
«Descrição dos trabalhos a executar e capacidade da equipa» 
não conseguir atingir a pontuação mínima de 15 pontos, a 
apresentação da proposta não será considerada.

O preço é calculado com base na seguinte fórmula: 

40 x Pmin ÷ P

«P» representa o preço proposto dos concorrentes e 
«Pmin» a proposta com preço mais baixo. 

15. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer na Divisão de Rela-
ções Públicas da Direcção dos Serviços para os Assuntos de 
Tráfego, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Ma-
cau, a partir do dia da publicação do anúncio para a disponibi-
lização de informações e esclarecimentos complementares até 
ao dia e hora do acto público do concurso, para tomar conheci-
mento de eventuais esclarecimentos adicionais. 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 9 de 
Julho de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Chiang Ngoc Vai.

(Custo desta publicação $ 5 406,00)

時間：自招標公告在《澳門特別行政區公報》刊登當日起至

開標的日期及時刻止的辦公時間內。

價格：每份為$100.00（澳門幣壹佰元正）。 

14. 評審標準及其所佔之比重如下：

1）價格——佔40%；

2）技術特性——佔40%；

——NTCIP 控制器及相關設備設計及功能，並解釋符合技

術規範

——控制器組件的說明

——控制器圖

——國際採用廣泛性（有關資料應在招標方案附件I X表格

二中填寫）

3）工作描述及團隊能力——佔20%

——安裝細節說明和安裝圖紙

——測試細節說明

——團隊能力 （安裝及測試，培訓、支援和保養）

備註：如果“技術特性”不能達到30分或“工作描述及團隊

能力”不能達到15分，投標書將不予考慮。

其中，合理造價採用下述方法進行得分計算：

40 × Pmin ÷ P

上式中P代表每個投標者的報價；P m in代表所有報價中的

最低報價。

15. 附加說明文件：

由刊登作澄清及補充說明文件的公告之日起至公開開標之

日期及時刻止，投標者可前往澳門馬交石炮台馬路33號六樓交

通事務局公共關係處，了解有否上述附加說明文件。

二零一五年七月九日於交通事務局

代局長 鄭岳威

（是項刊登費用為 $5,406.00）
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