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政府機關通告及公告

第 32 期 —— 2017 年 8月 9 日

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

政 府 總 部 輔 助 部 門

SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

名 單

Listas

經於二零一七年六月七日第二十三期《澳門特別行政區公
報》第二組的開考公告，政府總部輔助部門為填補人員編制行政
技術助理員職程第一職階首席特級行政技術助理員（行政技術
輔助範疇）壹缺而透過審查文件方式舉行限制性晉級開考，現公
佈應考人的評核成績如下：
合格應考人：

分

Classificativa do candidato admitido ao concurso de acesso,
documental e condicionado, para o preenchimento de um lugar
de assistente técnico administrativo especialista principal, 1.º
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, área
de apoio técnico-administrativo, do quadro do pessoal dos Serviços de Apoio da Sede do Governo, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial n.º 23, II Série, de 7 de Junho de 2017:
Candidato aprovado:

valores

李東瑤 ............................................................................. 89.06

Lee Tung Yiu........................................................................89,06

按照第14/2016號行政法規第三十六條第二款的規定，應考

Nos termos do n.º 2 do artigo 36.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, o candidato pode interpor recurso da
presente lista para a entidade que autorizou a abertura do
concurso, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte à
publicação da presente lista no Boletim Oficial.

人可自本名單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計十個工作
日內向許可開考的實體提起上訴。
（經行政長官二零一七年七月二十四日的批示認可）

(Homologada por despacho de S. Ex.a o Chefe do Executivo, de
24 de Julho de 2017).

二零一七年七月十九日於政府總部輔助部門

Serviços de Apoio da Sede do Governo, aos 19 de Julho de
2017.

典試委員會：
主席：首席技術員

O Júri:

李麗娜

Presidente: Lei Lai Na, técnica principal.
正選委員：特級技術輔導員
二等技術輔導員

Arlene Lau

Vogais efectivas: Arlene Lau, adjunta-técnica especialista; e

趙希恬

Chio Hei Tim, adjunta-técnica de 2.ª classe.

經於二零一七年六月七日第二十三期《澳門特別行政區公
報》第二組的開考公告，政府總部輔助部門為填補以行政任用
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
（行政技術輔助範疇）兩缺而透過審查文件方式舉行限制性晉
級開考，現公佈應考人的評核成績如下：
合格應考人：

分

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento, por
provimento em contrato administrativo de provimento, de dois
lugares de assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, área de
apoio técnico-administrativo, dos Serviços de Apoio da Sede
do Governo, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial
n.º 23, II Série, de 7 de Junho de 2017:
Candidatos aprovados:

valores

1.º 李莉珊 ........................................................................ 83.67

1.º Lei Lei San......................................................................83,67

2.º 冼賀華 ........................................................................ 81.72

2.º Sin Ho Wa.......................................................................81,72

按照第14/2016號行政法規第三十六條第二款的規定，應考

Nos termos do n.º 2 do artigo 36.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, os candidatos podem interpor recurso
da presente lista para a entidade que autorizou a abertura do
concurso, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte à
publicação da presente lista no Boletim Oficial.

人可自本名單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計十個工作
日內向許可開考的實體提起上訴。

（經行政長官二零一七年七月二十四日的批示認可）

(Homologada por despacho de S. Ex.a o Chefe do Executivo, de
24 de Julho de 2017).
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Serviços de Apoio da Sede do Governo, aos 19 de Julho de
2017.

二零一七年七月十九日於政府總部輔助部門
典試委員會：

O Júri:

主席：二等技術輔導員

趙希恬

Presidente: Chio Hei Tim, adjunta-técnica de 2.ª classe.

正選委員：特級行政技術助理員

梁綺雯

首席行政技術助理員

黃善儀

Vogais efectivas: Leong I Man, assistente técnica administrativa especialista; e
Wong Sin I, assistente técnica administrativa principal.
(Custo desta publicação $ 2 388,00)

（是項刊登費用為 $2,388.00）

經於二零一七年六月二十一日第二十五期《澳門特別行政區
公報》第二組的開考公告，政府總部輔助部門為填補以行政任用
合同任用的技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員（行政技
術輔助範疇）一缺而透過審查文件方式舉行限制性晉級開考，現
公佈應考人的評核成績如下：
合格應考人：

分

Classificativa do candidato admitido ao concurso de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento, por
provimento em contrato administrativo de provimento, de um
lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira
de adjunto-técnico, área de apoio técnico-administrativo, dos
Serviços de Apoio da Sede do Governo, aberto por anúncio
publicado no Boletim Oficial n.º 25, II Série, de 21 de Junho de
2017:
valores

Candidato aprovado:

李詠聰 ............................................................................. 81.28

Lei Weng Chong...................................................................81,28

按照第14/2016號行政法規第三十六條第二款的規定，應考

Nos termos do n.º 2 do artigo 36.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, o candidato pode interpor recurso da
presente lista para a entidade que autorizou a abertura do
concurso, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte à
publicação da presente lista no Boletim Oficial.

人可自本名單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計十個工作
日內向許可開考的實體提起上訴。
（經行政長官二零一七年七月二十七日的批示認可）

二零一七年七月二十六日於政府總部輔助部門

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de
27 de Julho de 2017).

Serviços de Apoio da Sede do Governo, aos 26 de Julho de
2017.

典試委員會：
主席：首席技術員

O Júri:

李麗娜

正選委員：特級技術輔導員

徐秀嫻

Presidente: Lei Lai Na, técnica principal.
Vogais efectivas: Chui Sau Han, adjunta-técnica especialista; e

特級技術輔導員

Arlene Lau

（是項刊登費用為 $1,194.00）

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

警 察 總 局

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

公 告
茲通知，根據第14/20 09號法律《公務人員職程制度》及第
14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規
定，以審查文件方式進行限制性晉級開考，以填補警察總局以行
政任用合同任用的技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員一
缺。

Arlene Lau, adjunta-técnica especialista.

Anúncio
Faz-se público que se acha aberto o concurso de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar de
adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, provido em regime de contrato administrativo de
provimento do pessoal dos Serviços de Polícia Unitários, nos
termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).
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上述開考通告正張貼於南灣大馬路730至804號中華廣場七
樓A至C座警察總局資源管理廳，並於本局及行政公職局網頁內
公佈，報考者應自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》後第一
個工作日起計十天內遞交申請。

二零一七年八月四日於警察總局

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso se encontra afixado no Departamento de Gestão de Recursos dos Serviços de Polícia Unitários, sito na Avenida da Praia
Grande, n.os 730-804, Edf. China Plaza, 7.º andar A-C, e publicado nos websites destes Serviços e da Direcção dos Serviços
de Administração e Função Pública, e que o prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro
dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Serviços de Polícia Unitários, aos 4 de Agosto de 2017.

局長辦公室協調員

趙汝民

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

（是項刊登費用為 $1,194.00）

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

通 告
Aviso

為晉升法院首席書記員而設的培訓課程
入學試開考通告
按照終審法院院長二零一七年七月二十四日之批示，並根據
經第14/2009號法律修改的第7/2004號法律、第30/2004號行政
法規、第14/2016號行政法規以及現行《澳門公共行政工作人員
通則》的規定，現公佈以限制性開考方式，錄取二十三名法院司
法文員，以參加法院首席書記員晉升培訓課程。
1.0. 報考期限及有效期
開考報名表應自本通告公佈於《澳門特別行政區公報》之日
緊接的首個工作日起計十天內遞交。
本次開考的有效期於所述職位被填補後終止。
2.0. 報考條件

Aviso do concurso para admissão ao curso de formação para
acesso à categoria de escrivão judicial principal
Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo
Senhor Presidente do Tribunal de Última Instância, de 24 de
Julho de 2017, se acha aberto o concurso condicionado para a
selecção de vinte e três oficiais de justiça judicial para admissão ao curso de formação para acesso à categoria de escrivão
judicial principal, nos termos da Lei n.º 7/2004, alterada pela
Lei n.º 14/2009, dos Regulamentos Administrativos n.º 30/2004
e n.º 14/2016 e ainda nos termos definidos no «Estatuto dos
Trabalhadores da Administração Pública de Macau», em vigor:
1.0. Prazo e validade
O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias,
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da RAEM.
O prazo de validade esgota-se com o preenchimento das respectivas vagas postas a concurso.
2.0. Condições de candidatura

2.1. 報考人
凡符合根據經第14/2009號法律修改的第7/2004號法律第
十三條第二款的法院司法文員，均可報考。
2.2. 應遞交的文件
（1）有效的身份證明文件副本；

2.1. Candidatos:
Podem candidatar-se os oficiais de justiça judicial que reúnam
as condições estipuladas no n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 7/2004,
alterada pela Lei n.º 14/2009.
2.2. Documentação a apresentar:
(1) Cópia do documento de identificação válido;

（2）學歷及專業資格的證明文件副本；

(2) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações
académicas e profissionais;

（3）職業補充培訓的證明文件副本；

(3) Cópias dos documentos comprovativos das formações
profissionais complementares;
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（4）有關部門發出的個人資料紀錄，其內載明曾擔任職務、
現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職年
資、參加開考所需的工作評核、職業培訓；
（5）第14/2016號行政法規第二十一條第一款（三）項所指
的開考履歷表。
如在報名表格上明確聲明上述（1）、（2）、（3）及（4）項文
件已存入個人檔案內，則免除遞交該等文件。
3.0. 報名方式及地點
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(4) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, do
qual constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a
antiguidade na categoria actual e na função pública, as avaliações do desempenho relevantes para a apresentação a concurso
e as formações profissionais;
(5) Nota curricular para concurso, a que se refere na alínea 3)
do n.º 1 do artigo 21.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.
A apresentação dos documentos referidos nas alíneas (1), (2),
(3) e (4) é dispensada mediante declaração expressa na ficha de
candidatura que estes se encontram arquivados no respectivo
processo individual.
3.0. Forma de admissão e local

報考人須填寫第14/2016號行政法規第二十條第二款所指之
開考報名表，在指定期限及辦公時間內遞交到澳門四月二十五日
前地終審法院院長辦公室人力資源處。
4.0. 職務內容
法院 首席書 記員主要 從事經 第14 / 2 0 0 9 號 法律修改的 第
7/2004號法律第八條所指的工作。
5.0. 薪俸
法院首席書記員第一職階之薪俸點為經第14/2009號法律修
改的第7/2004號法律附件之薪俸表之表一“法院司法文員職程”
之第三職等所載的465點。
6.0. 甄選辦法
晉升法院首席書記員職級，須通過專設的培訓課程，其大綱
載於二零一七年七月十九日第二十九期《澳門特別行政區公報》
第二組內。
6.1. 進入培訓課程的甄選
甄選參加課程是透過知識筆試為之，成績將採取0至20分的
評分制，得分低於10分的應考人即被淘汰。
6.1.1. 知識筆試範圍將包括以下內容：
（1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》及其附件；
（2）第1/1999號法律《回歸法》；
（3）經第7/ 2 0 0 4號法律部份廢 止、第9/ 2 0 0 4號法律及 第
9/2009號法律修改的第9/1999號法律《司法組織綱要法》；
（4）第10/1999號法律《司法官通則》；

Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição em concurso, a que se refere o n.º 2 do artigo 20.º do Regulamento
Administrativo n.º 14/2016, devendo a mesma ser entregue até
ao termo do prazo fixado e durante o horário de expediente, à
Divisão de Recursos Humanos do Gabinete do Presidente do
Tribunal de Última Instância, sita na Praceta 25 de Abril, Macau.
4.0. Conteúdo funcional
Compete ao escrivão judicial principal, nomeadamente assegurar os trabalhos previstos no artigo 8.º da Lei n.º 7/2004,
alterada pela Lei n.º 14/2009.
5.0. Vencimento
O escrivão judicial principal, 1.º escalão, vence pelo índice
465 da tabela indiciária de vencimentos, correspondente ao
grau 3 da carreira de oficial de justiça judicial, constante do
mapa 1, anexo à Lei n.º 7/2004, alterada pela Lei n.º 14/2009.
6.0. Método de selecção
O acesso à categoria de escrivão judicial principal depende
de aproveitamento em curso de formação, cujo programa consta do Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 29, II Série, de 19 de Julho de 2017.
6.1. Selecção para o curso de formação:
A selecção para admissão ao curso de formação é efectuada
mediante prova de conhecimentos que revestirá a forma de
prova escrita. A classificação adopta a escala de 0 a 20 valores,
sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 10 valores.
6.1.1. O programa da prova escrita de conhecimentos abrangerá as seguintes matérias:
(1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau
da República Popular da China e os respectivos anexos;
(2) Lei n.º 1/1999 «Lei da Reunificação»;
(3) Lei n.º 9/1999 «Lei de Bases da Organização Judiciária»,
alterada pelas Leis n.º 9/2004 e n.º 9/2009, e revogada parcialmente pela Lei n.º 7/2004;
(4) Lei n.º 10/1999 «Estatuto dos Magistrados»;
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（5）第35/ 2 0 0 4 號 行政 法 規《初 級法 院法庭的 設 立 及轉
換》；
（6）經第14/2009號法律修改的第7/2004號法律《司法輔助
人員通則》；
（7）第30/2004號行政法規《司法輔助人員的聘任、甄選及
培訓》；
（8）經第39/2004號行政法規、第35/2009號行政法規及第
39/2011號行政法規修改的第19/2000號行政法規《終審法院院
長辦公室組織和運作》；
（9）八月三日第39/99/M號法令核准的《民法典》；
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(5) Regulamento Administrativo n.º 35/2004 «Criação e conversão de Juízos no Tribunal Judicial de Base»;
(6) Lei n.º 7/2004 «Estatuto dos Funcionários de Justiça»,
alterada pela Lei n.º 14/2009;
(7) Regulamento Administrativo n.º 30/2004 «Recrutamento, Selecção e Formação dos Funcionários de Justiça»;
(8) Regulamento Administrativo n.º 19/2000 «Organização e
Funcionamento do Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância», alterado pelos Regulamentos Administrativos
n.º 39/2004, n.º 35/2009 e n.º 39/2011;
(9) «Código Civil», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/99/M,
de 3 de Agosto;

（10）經第9/1999號法律及第9/2004號法律修改的十月八日
第55/99/M號法令核准的《民事訴訟法典》；
（11）經第6/2001號法律、第3/2006號法律、第6/2008號法
律、第11/2009號法律、第2/2016號法律及第8/2017號法律修改
的十一月十四日第58/95/M號法令核准的《刑法典》；

(10) «Código de Processo Civil», aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 55/99/M, de 8 de Outubro, com as alterações introduzidas
pelas Leis n.º 9/1999 e n.º 9/2004;
(11) «Código Penal», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 58/95/M,
de 14 de Novembro, com as alterações introduzidas pelas Leis
n.º 6/2001, n.º 3/2006, n.º 6/2008, n.º 11/2009, n.º 2/2016 e n.º 8/2017;

（12）經十月二十五日第63/99/M號法令、第9/1999號法律、
第3/2006號法律、第6/2008號法律、第2/2009號法律、第17/2009
號法律及第9/2013號法律修改的九月二日第48/96/M號法令核准
的《刑事訴訟法典》；
（13）經十二月十三日第110/99/ M號法令部份廢止的十月
十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

(12) «Código de Processo Penal», aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 48/96/M, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 63/99/M, de 25 de Outubro, pelas Leis
n.º 9/1999, n.º 3/2006, n.º 6/2008, n.º 2/2009, n.º 17/2009 e n.º 9/2013;
(13) «Código do Procedimento Administrativo», aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, revogado parcialmente pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro;

（14）十二月十三日第110/99/M號法令核准的《行政訴訟法
典》；
（15）經第7/2008號法律修改的第9/2003號法律《勞動訴訟
法典》；
（16）經 第9/19 9 9 號法律及 第 4 / 2 0 0 0 號法律修改的十月
二十五日第62/99/M號法令核准的《公證法典》；

(14) «Código de Processo Administrativo Contencioso»,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro;
(15) Lei n.º 9/2003 «Código de Processo do Trabalho», alterada pela Lei n.º 7/2008;
(16) «Código do Notariado», aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 62/99/M, de 25 de Outubro, com as alterações introduzidas
pelas Leis n.º 9/1999 e n.º 4/2000;

（17）經 第2 / 2 0 1 5 號 法 律及 第10 / 2 0 1 5 號 法 律修 改 的 第
7/2008號法律《勞動關係法》；

(17) Lei n.º 7/2008 «Lei das relações de trabalho», alterada
pelas Leis n.º 2/2015 e n.º 10/2015;

（18）第3/2007號法律《道路交通法》；
(18) Lei n.º 3/2007 «Lei do Trânsito Rodoviário»;
（19）經第13/2012號法律部份廢止及第9/2013號法律修
改的十月二十五日第63/99/ M號法令核准的《法院訴訟費用制
度》；
（20）經第4/2011號法律部份廢止、八月四日第9/97/M號法
律、十二月二十一日第8/98/M號法律、第15/2000號行政法規、第
8/2001號法律、第18/2001號法律、第4/2009號法律及第15/2012
號法律修改的六月二十七日第17/88/M號法律核准的《印花稅章
程》；

(19) «Regime das Custas nos Tribunais», aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 63/99/M, de 25 de Outubro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 9/2013 e revogado parcialmente pela
Lei n.º 13/2012;
(20) «Regulamento do Imposto de Selo», aprovado pela Lei
n.º 17/88/M, de 27 de Junho, alterado pelas Leis n.º 9/97/M, de 4 de
Agosto, n.º 8/98/M, de 21 de Dezembro, pelo Regulamento Administrativo n.º 15/2000 e pelas Leis n.º 8/2001, n.º 18/2001, n.º 4/2009
e n.º 15/2012, e revogado parcialmente pela Lei n.º 4/2011;
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（21）經二月二十三日第6/98/M號法令修改的十一月二十八
日第52/97/M號法令《法院及檢察院辦事處組織架構》；
（22）十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月
二十八日第62/98/ M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通
則》；
（2 3）經 第1 2 / 2 0 1 5 號 法 律及 第 4 / 2 0 17 號 法 律修改 的 第
14/2009號法律《公務人員職程制度》；
（2 4）第15/ 2 0 0 9 號法律《領導及 主管人員通則的基 本規
定》；
（25）第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充
規定》；
（26）第39/2001號行政長官公告《關於內地與澳門特別行
政區法院就民商事案件相互委托送達司法文書和調取證據的安
排》；
（27）第12/2006號行政長官公告《內地與澳門特別行政區
關於相互認可和執行民商事判決的安排》；
（28）第2/2007號法律《違法青少年教育監管制度》；
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(21) Decreto-Lei n.º 52/97/M, de 28 de Novembro «Orgânica
das Secretarias dos Tribunais e do Ministério Público», alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/98/M, de 23 de Fevereiro;
(22) «Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública
de Macau», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de
Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M,
de 28 de Dezembro;
(23) Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhadores
dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.º 12/2015 e n.º 4/2017;
(24) Lei n.º 15/2009 «Disposições Fundamentais do Estatuto
do Pessoal de Direcção e Chefia»;
(25) Regulamento Administrativo n.º 26/2009 «Disposições
Complementares do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia»;
(26) Aviso do Chefe do Executivo n.º 39/2001 «Acordo sobre
os Pedidos Mútuos de Citação ou Notificação de Actos Judiciais e de Produção de Provas em Matéria Civil e Comercial
entre os Tribunais do Interior da China e os da Região Administrativa Especial de Macau»;
(27) Aviso do Chefe do Executivo n.º 12/2006 «Acordo sobre
a Confirmação e Execução Recíprocas de Decisões Judiciais
em Matéria Civil e Comercial entre o Interior da China e a
Região Administrativa Especial de Macau»;
(28) Lei n.º 2/2007 «Regime Tutelar Educativo dos Jovens
Infractores»;
(29) Lei n.º 13/2012 «Regime Geral de Apoio Judiciário»;

（29）第13/2012號法律《司法援助的一般制度》；
（30）經第2/2007號法律部份廢止及第9/1999號法律修改的
十月二十五日第65/99/M號法令《核准未成年人司法管轄範圍內
之教育制度及社會保護制度》；
（31）第3/2002號法律《司法互助請求的通報程序法》。
6.1.2. 投考人在進行知識筆試時，可參考上述法例。
6.2. 通過入學試的應考人，根據第30/20 0 4號行政法規第
二十九條第一款及第二款的規定，按得分由高至低排列名次。
7.0. 適用法例

(30) Decreto-Lei n.º 65/99/M, de 25 de Outubro «Regime
Educativo e de Protecção Social de Jurisdição de Menores»,
alterado pela Lei n.º 9/1999 e revogado parcialmente pela Lei
n.º 2/2007;
(31) Lei n.º 3/2002 «Procedimento Relativo à Notificação de
Pedido no Âmbito da Cooperação Judiciária».
6.1.2. Os candidatos poderão utilizar, como elementos de
consulta, os diplomas legais acima mencionados durante a prova de conhecimentos.
6.2. Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 29.º do Regulamento
Administrativo n.º 30/2004, será estabelecida uma ordem dos
candidatos aprovados no concurso de admissão conforme a
classificação obtida, partindo do valor mais alto para o mais
baixo.
7.0. Legislação aplicável

本開考由現行的《澳門公共行政工作人員通則》、《司法輔
助人員通則》、《司法輔助人員的聘任、甄選及培訓》和《公務人
員的招聘、甄選及晉級培訓》等法律規範。
8.0. 典試委員會

O presente concurso rege-se pelas normas constantes do
ETAPM, do Estatuto dos Funcionários de Justiça, do Recrutamento, Selecção e Formação dos Funcionários de Justiça e do
Recrutamento, Selecção e Formação para Efeitos de Acesso
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos.
8.0. Composição do júri

典試委員會由下列成員組成：
主席：初級法院法官

沈黎

O júri do presente concurso terá a seguinte composição:
Presidente: Shen Li, juíza do Tribunal de Primeira Instância.
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正選委員：初級法院代書記長

Vogais efectivos: Thach Minh, secretário judicial do Tribunal
Judicial de Base, substituto; e

石明

初級法院代助理書記長

蘇約翰

候補委員：終審法院代書記長

劉慶輝

中級法院代書記長

蘇昭榆

João António Nascimento de Sousa, secretário judicial-adjunto do Tribunal Judicial de Base, substituto.
Vogais suplentes: Lau Luis Heng Fai, secretário judicial do
Tribunal de Última Instância, substituto; e
Susana Tjahajamulia, secretária judicial do Tribunal de Segunda Instância, substituta.

二零一七年七月三十一日於終審法院院長辦公室
辦公室主任

陳玉蓮

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos
31 de Julho de 2017.
A Chefe do Gabinete, Chan Iok Lin.

（是項刊登費用為 $8,672.00）

(Custo desta publicação $ 8 672,00)

個 人 資 料 保 護 辦 公 室

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

名 單

Listas

為填補個人資料保護辦公室行政任用合同人員之翻譯員職
程第一職階顧問翻譯員一缺，經刊登於二零一七年六月十四日第
二十四期《澳門特別行政區公報》第二組以審查文件方式進行限
制性晉級開考的公告，現公佈投考人的評核成績如下：
合格投考人：

分

Classificativa do candidato ao concurso de acesso, documental,
condicionado, para o preenchimento de um lugar de intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor, em regime de contrato administrativo de provimento
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 24, II Série, de 14
de Junho de 2017:
Candidato aprovado:

valores

胡筠希 ............................................................................. 79.56

Vu Kuan Hei ........................................................................79,56

根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 «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 do dia seguinte à data da sua publicação.

培訓》第三十六條的規定，投考人可自本名單公佈之翌日起計十
個工作天內向許可開考的實體提起上訴。
（經行政長官於二零一七年八月一日的批示認可）

二零一七年七月二十八日於個人資料保護辦公室

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 28 de Julho
de 2017.

典試委員會：
主席：主任

O Júri:

楊崇蔚

委員：顧問翻譯員

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 1
de Agosto de 2017).

Presidente: Yang Chongwei, coordenador.

蔣暉

Vogais: Jiang Hui, intérprete-tradutora assessora; e
首席顧問高級技術員

L u i s M a nu el Pa c he c o d e
Matos Rôlo

為填補個人資料保護辦公室行政任用合同人員之技術員職
程第一職階一等技術員兩缺，經刊登於二零一七年六月十四日第

Luis Manuel Pacheco de Matos Rôlo, técnico superior assessor
principal.

Classificativa dos candidatos ao concurso de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de dois lugares
de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, em
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二十四期《澳門特別行政區公報》第二組以審查文件方式進行限
制性晉級開考的公告，現公佈投考人的評核成績如下：
合格投考人：

分

1.º 伍漢強 ........................................................................ 80.83
2.º 譚康威 ........................................................................ 80.00
根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級
培訓》第三十六條的規定，投考人可自本名單公佈之翌日起計十
個工作天內向許可開考的實體提起上訴。
（經行政長官於二零一七年八月一日的批示認可）

二零一七年七月二十五日於個人資料保護辦公室
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regime de contrato administrativo de provimento 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 24, II Série, de 14 de Junho de
2017:
valores

Candidatos aprovados:

1.º Ng Hon Keong ...............................................................80,83
2.º Tam Hong Wai ...............................................................80,00
Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», os candidatos
podem interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias
úteis, contados do dia seguinte à data da sua publicação.
(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 1
de Agosto de 2017).

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 25 de Julho
de 2017.

典試委員會：
主席：顧問高級技術員

馮家保

正選委員：一等技術員

陳婉琪

O Júri:
Presidente: Fong Ka Pou, técnico superior assessor.
Vogal efectiva: Chan Un Kei, técnica de 1.ª classe.

候補委員：首席高級技術員

何慶林

Vogal suplente: Ho Heng Lam, técnico superior principal.

（是項刊登費用為 $2,692.00）

(Custo desta publicação $ 2 692,00)

澳 門 特 別 行 政 區 政 府

GABINETE DE ESTUDO DAS POLÍTICAS DO
GOVERNO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE MACAU

政 策 研 究 室
公 告
政策研究室為填補以下空缺，經二零一七年六月二十八日第
二十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文
件方式進行晉級開考公告。現根據第14/2016號行政法規《公務人
員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款之規定公布，准考
人臨時名單已張貼在氹仔體育路185-195號五樓政策研究室內：

行政任用合同人員：

技術人員職程第一職階特級技術員三缺。

Anúncio
Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços
públicos), se encontra afixada no Gabinete de Estudo das Políticas (GEP), sito na Rua do Desporto, n.os 185-195, 5.º andar,
Taipa, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do GEP,
para o preenchimento dos seguintes lugares do GEP, cujo
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Série,
de 28 de Junho de 2017:
Para o pessoal provido por contrato administrativo de provimento:
Três lugares de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira
de técnico.

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視
為確定名單。

A lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4 do artigo
26.º do supracitado regulamento administrativo.
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Gabinete de Estudo das Políticas, aos 4 de Agosto de 2017.

二零一七年八月四日於澳門特別行政區政府政策研究室
主任

劉本立

O Coordenador do Gabinete, Lao Pun Lap.

（是項刊登費用為 $1,263.00）

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

禮 賓 公 關 外 事 辦 公 室

GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS
E ASSUNTOS EXTERNOS

名 單
Listas
禮賓公關外事辦公室為填補行政任用合同任用的高級技術
員職程第一職階首席高級技術員（禮賓公關範疇）三缺，經於二
零一七年六月二十八日第二十六期《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晉級開考的公告。現公佈投
考人最後成績如下：
合格投考人：

分

1.º 潘穎瑜 ........................................................................ 81.67
2.º 韋健瑩 ........................................................................ 81.00
3.º 鄭文華 ........................................................................ 80.83
按照第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級
培訓》第三十六條的規定，投考人可自本成績名單公佈之翌日起

Classificativa final do candidato ao concurso de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de três lugares
de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico
superior, área de protocolo e relações públicas, providos em
regime de contrato administrativo de provimento do pessoal
do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, de
28 de Junho de 2017:
Candidatos aprovados:

valores

1.º Pun Weng U....................................................................81,67
2.º Wai Kin Ieng...................................................................81,00
3.º Cheang Man Wa.............................................................80,83
Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação 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 do dia seguinte à data da sua publicação.

計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經行政長官二零一七年八月二日的批示認可）

二零一七年七月二十八日於禮賓公關外事辦公室

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 2
de Agosto de 2017).

典試委員會：

Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, aos 28 de Julho de 2017.

代主席：首席顧問高級技術員

正選委員：首席高級技術員

O Júri:

郭玉芬

Presidente, substituta: Kuok Iok Fan, técnica superior assessora principal.

錢玉麟

Vogal efectivo: Chin Iok Lon, técnico superior principal.
候補委員：首席高級技術員

Vogal suplente: Lam, Isabel, técnica superior principal.

林曉欣

禮賓公關外事辦公室為填補行政任用合同任用的翻譯員職
程第一職階首席翻譯員（中葡傳譯及翻譯範疇）一缺，經於二零
一七年六月二十八日第二十六期《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晉級開考的公告。現公佈投考
人最後成績如下：
合格投考人：

分

邱明艷 ............................................................................. 77.75

Classificativa final do candidato ao concurso de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar de
intérprete-tradutor principal, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor, área de interpretação e tradução nas línguas
chinesa e portuguesa, provido em regime de contrato administrativo de provimento do pessoal do Gabinete de Protocolo,
Relações Públicas e Assuntos Externos, aberto por anúncio
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, de 28 de Junho de 2017:
Candidato aprovado:

valores

Iao Meng Im..........................................................................77,75
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按照第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級
培訓》第三十六條的規定，投考人可自本成績名單公佈之翌日起
計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
（經行政長官二零一七年八月二日的批示認可）

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato
pode interpor recurso da presente lista para a entidade que
autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis,
contados do dia seguinte à data da sua publicação.
(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 2
de Agosto de 2017).

二零一七年七月二十八日於禮賓公關外事辦公室

Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, aos 28 de Julho de 2017.

典試委員會：

O Júri:
代主席：首席顧問高級技術員
正選委員：首席高級技術員

郭玉芬

Presidente, substituta: Kuok Iok Fan, técnica superior assessora principal.

錢玉麟
Vogal efectivo: Chin Iok Lon, técnico superior principal.

候補委員：首席高級技術員

Vogal suplente: Lam, Isabel, técnica superior principal.

林曉欣

禮賓公關外事辦公室為填補行政任用合同任用的技術員職
程第一職階特級技術員（行政及財政範疇）一缺，經於二零一七
年六月二十八日第二十六期《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晉級開考的公告。現公佈投考人最
後成績如下：
合格投考人：

分

Classificativa final do candidato ao concurso de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar de
técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de técnico, área administrativa e financeira, provido em regime de contrato administrativo de provimento do pessoal do Gabinete de Protocolo,
Relações Públicas e Assuntos Externos, aberto por anúncio
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, de 28 de Junho de 2017:
Candidato aprovado:

valores

劉皚瑩 ............................................................................. 82.50

Lao Ngoi Ieng.......................................................................82,50

按照第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato
pode interpor recurso da presente lista para a entidade que
autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis,
contados do dia seguinte à data da sua publicação.

培訓》第三十六條的規定，投考人可自本成績名單公佈之翌日起
計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
（經行政長官二零一七年八月二日的批示認可）

二零一七年七月二十八日於禮賓公關外事辦公室

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de
2 de Agosto de 2017).

Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, aos 28 de Julho de 2017.

典試委員會：

O Júri:
代主席：首席顧問高級技術員
正選委員：顧問高級技術員

郭玉芬

鄧素嫻

Presidente, substituta: Kuok Iok Fan, técnica superior assessora principal.
Vogal efectiva: Tang Sou Han, técnica superior assessora.

候補委員：首席高級技術員

劉菲銀

禮賓公關外事辦公室為填補行政任用合同任用的技術員職
程第一職階首席技術員（禮賓公關範疇）一缺，經於二零一七年
六月二十八日第二十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以

Vogal suplente: Lao Fei Ngan, técnica superior principal.

Classificativa final do candidato ao concurso de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar de
técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, área de
protocolo e relações públicas, provido em regime de contrato administrativo de provimento do pessoal do Gabinete de
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審查文件方式進行限制性晉級開考的公告。現公佈投考人最後
成績如下：
合格投考人：

分

Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, aberto por
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 26, II Série, de 28 de Junho de 2017:
Candidato aprovado:

valores

黃詩敏 ............................................................................. 81.28

Wong Si Man.........................................................................81,28

按照第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato
pode interpor recurso da presente lista para a entidade que
autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis,
contados do dia seguinte à data da sua publicação.

培訓》第三十六條的規定，投考人可自本成績名單公佈之翌日起
計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
（經行政長官二零一七年八月二日的批示認可）

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de
2 de Agosto de 2017).

二零一七年七月二十八日於禮賓公關外事辦公室

Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, aos 28 de Julho de 2017.

典試委員會：
代主席：首席顧問高級技術員
正選委員：首席高級技術員

O Júri:

郭玉芬

Presidente, substituta: Kuok Iok Fan, técnica superior assessora principal.

張瑩暉

Vogal efectiva: Cheong Ieng Fai, técnica superior principal.
候補委員：首席技術員

鄧海星

Vogal suplente: Tang Hoi Seng, técnico principal.

禮賓公關外事辦公室為填補行政任用合同任用的公關督導
員職程第一職階首席公關督導員（禮賓公關範疇）一缺，經於二
零一七年六月二十八日第二十六期《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晉級開考的公告。現公佈投
考人最後成績如下：
合格投考人：

分

Classificativa final do candidato ao concurso de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar de
assistente de relações públicas principal, 1.º escalão, da carreira
de assistente de relações públicas, área de protocolo e relações
públicas, provido em regime de contrato administrativo de provimento do pessoal do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas
e Assuntos Externos, aberto por anúncio publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II
Série, de 28 de Junho de 2017:
Candidato aprovado:

valores

徐芷筠 ............................................................................. 80.83

Choi Chi Kuan......................................................................80,83

按照第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato
pode interpor recurso da presente lista para a entidade que
autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis,
contados do dia seguinte à data da sua publicação.

培訓》第三十六條的規定，投考人可自本成績名單公佈之翌日起
計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
（經行政長官二零一七年八月二日的批示認可）

二零一七年七月二十八日於禮賓公關外事辦公室

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 2
de Agosto de 2017).

Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos,
aos 28 de Julho de 2017.

典試委員會：
代主席：首席顧問高級技術員
正選委員：首席高級技術員

郭玉芬

林曉欣

O Júri:
Presidente, substituta: Kuok Iok Fan, técnica superior assessora principal.
Vogal efectiva: Lam, Isabel, técnica superior principal.

候補委員：首席技術員

古夢思

（是項刊登費用為 $6,257.00）

Vogal suplente: Ku Mong Si, técnica principal.
(Custo desta publicação $ 6 257,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
E FUNÇÃO PÚBLICA

行 政 公 職 局
名 單

Listas
行政公職局為填補行政任用合同任用的技術員職程第一職
階特級技術員二缺，以審查文件方式進行的限制性晉級開考，有
關開考通告的公告已刊登於二零一七年六月二十一日第二十五
期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈投考人最後成績如
下：
及格投考人：

分

Classificativa dos candidatos ao concurso de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de dois lugares
de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de técnico, em
regime de contrato administrativo de provimento do pessoal
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aberto por aviso cujo anúncio foi publicado no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II Série,
de 21 de Junho de 2017:
Classificação

1.º 陳杏娟 ........................................................................ 87.50

Candidatos aprovados:

2.º 區耀榮 ........................................................................ 87.28

1.º Chan Hang Kun..............................................................87,50

按照第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

2.º Ao Io Weng.....................................................................87,28

培訓》第三十六條的規定，投考人可自本成績名單公佈之翌日起
計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
（經二零一七年七月二十八日行政法務司司長的批示認可）

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação 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 do dia seguinte à data da sua publicação.
(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a

二零一七年七月十九日於行政公職局

Administração e Justiça, de 28 de Julho de 2017).

典試委員會：

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 19 de Julho de 2017.

主席：李偉倫

O Júri:
Presidente: Lei Wai Lon.

委員：區國羨

Vogais: Ao Kuok Sin; e
梁淑嫻

Leong Sok Han.

行政公職局為填補行政任用合同任用的技術輔導員職程第
一職階特級技術輔導員兩缺，以審查文件方式進行的限制性晉
級開考，有關開考通告的公告已刊登於二零一七年七月五日第
二十七期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈投考人最後
成績如下：

Classificativa dos candidatos ao concurso de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de dois lugares
de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de
adjunto-técnico, em regime de contrato administrativo de provimento do pessoal da Direcção dos Serviços de Administração e
Função Pública, aberto por aviso cujo anúncio foi publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 27, II Série, de 5 de Julho de 2017:
Candidatos aprovados:

及格投考人：

分

1.º 蔡燕琴 ........................................................................ 88.06
2.º 陳家愉 ........................................................................ 86.56
按照第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級
培訓》第三十六條的規定，投考人可自本成績名單公佈之翌日起
計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一七年八月一日行政法務司司長的批示認可）

Classificação

1.º Choi In Kam...................................................................88,06
2.º Chan Ka U......................................................................86,56
Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação 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 do dia seguinte à data da sua publicação.
(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a
Administração e Justiça, de 1 de Agosto de 2017).
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Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 26 de Julho de 2017.

二零一七年七月二十六日於行政公職局
典試委員會：

O Júri:

主席：王頴中

Presidente: Wong Weng Chong.

委員：張錫聯

Vogais: Cheong Sek Lun; e

林瑩之

Lam Ieng Chi.
（是項刊登費用為 $2,620.00）

(Custo desta publicação $ 2 620,00)

法 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS
DE JUSTIÇA

公 告
Anúncios
法務局為填補以行政任用合同制度任用的技術輔導員職程
公眾接待行政技術輔助範疇第一職階一等技術輔導員三缺，現
根據第14/2009號法律和第14/2016號行政法規的規定，以審查文
件及有限制方式進行晉級開考，有關開考通告正張貼在水坑尾
街162號公共行政大樓十九樓法務局內，並於法務局網頁及行政
公職局網頁內公布，而遞交報考申請表之期限為十日，自本公告
公布在《澳門特別行政區公報》後的第一個工作日起計算。

二零一七年八月二日於法務局

局長

劉德學

Informa-se que se encontra afixado na Direcção dos Serviços
de Assuntos de Justiça (DSAJ), sita no 19.º andar do Edifício
Administração Pública, Rua do Campo, n.º 162, e publicado na
internet da DSAJ e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, o aviso referente à abertura do concurso
de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores da
DSAJ, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016, para o preenchimento de
três lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de
apoio técnico-administrativo com atendimento do público, da
carreira de adjunto-técnico, providos em regime de contrato
administrativo de provimento da DSAJ, 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 RAEM.
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 2 de
Agosto de 2017.
O Director, Liu Dexue.

（是項刊登費用為 $1,018.00）

法務局為填補以下空缺，經二零一七年七月十二日第二十八
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
進行晉級開考公告。現根據第14/2016號行政法規第二十六條第
二款的規定公布，准考人臨時名單已張貼在水坑尾街162號公共
行政大樓十九樓法務局內，並於法務局網頁及行政公職局網頁
內公布：

I. 編制內人員空缺：
法律推廣範疇第一職階一等技術員一缺。

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, se encontram
afixadas na Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça
(DSAJ), sita no 19.º andar do Edifício Administração Pública,
Rua do Campo, n.º 162, e publicadas na internet da DSAJ e da
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
as listas provisórias dos candidatos aos concursos de acesso,
documentais, condicionados aos trabalhadores da DSAJ, para
o preenchimento dos seguintes lugares da DSAJ, cujo anúncio
dos avisos de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 12
de Julho de 2017:
I. Lugar do quadro:
Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de divulgação jurídica.
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II. 以行政任用合同制度任用的人員空缺：

II. Lugares dos trabalhadores providos em regime de contrato administrativo de provimento:

公眾接待範疇第一職階首席技術輔導員四缺；

Quatro lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, área
de atendimento público;

公眾接待範疇第一職階特級技術輔導員五缺；

Cinco lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão,
área de atendimento público;

法律範疇第一職階顧問高級技術員一缺。

Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, área jurídica.

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，上述臨時名單
被視為確定名單。
二零一七年八月三日於法務局

As listas provisórias acima referidas são consideradas definitivas, nos termos do n.º 4 do artigo 26.º do supracitado diploma
legal.
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 3 de
Agosto de 2017.

局長

劉德學

O Director, Liu Dexue.
(Custo desta publicação $ 1 498,00)

（是項刊登費用為 $1,498.00）

身 份 證 明 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

名 單

Lista

身份證明局為填補以行政任用合同任用的技術輔導員職程
第一職階一等技術輔導員一缺，經於二零一七年六月二十一日
第二十五期《澳門特別行政區公報》第二組公佈以審查文件及限
制性方式進行晉級開考的開考通告。現公佈應考人評核成績如
下：
合格應考人：

分

李文達 ............................................................................. 81.83
按照第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級
培訓》第三十六條的規定，應考人可自本成績名單公佈之翌日起
計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二零一七年七月二十七日的批示認可）

二零一七年七月二十日於身份證明局

Candidato aprovado:

valores

Lei Man Tat...........................................................................81,83
Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato
pode interpor recurso da presente lista para a entidade que
autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis,
contados do dia seguinte à data da sua publicação.
(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a
Administração e Justiça, de 27 de Julho de 2017).

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 20 de Julho de
2017.

典試委員會：
主席：處長

Classificativa do candidato admitido ao concurso de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de
adjunto-técnico, provido em regime de contrato administrativo
de provimento do pessoal da Direcção dos Serviços de Identificação (DSI), cujo anúncio do aviso foi publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II
Série, de 21 de Junho de 2017:

唐偉杰

O Júri:

正選委員：特級技術輔導員

程嘉茵

Presidente: Tong Wai Kit, chefe de divisão.
Vogal efectivo: Cheng Ka Ian, adjunta-técnica especialista.

候補委員：特級技術員

謝綺雯

（是項刊登費用為 $1,361.00）

Vogal suplente: Che I Man, técnica especialista.
(Custo desta publicação $ 1 361,00)
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印 務 局

IMPRENSA OFICIAL

公 告

Anúncio

現根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第14/2016
號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審
查文件方式進行限制性晉級開考，以填補印務局以行政任用合同
任用的技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員兩缺。有關開
考通告正張貼在官印局街印務局內，並於印務局網頁及行政公
職局網頁內公佈，而遞交報考申請表之期限為十日，自本公告公
佈在《澳門特別行政區公報》後的第一個工作日起計算。

二零一七年八月二日於印務局

Informa-se que se encontra afixado, na Imprensa Oficial (IO),
sita na Rua da Imprensa Nacional, s/n.º, e disponibilizada nas
páginas electrónicas da Imprensa Oficial e da Direcção dos
Serviços de Administração e Função Pública, o aviso referente
à abertura do concurso de acesso, documental, condicionado,
para o preenchimento de dois lugares de adjunto-técnico de 1.ª
classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico do pessoal
provido em regime do contrato administrativo de provimento
da Imprensa Oficial, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos)
e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos), 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.
Imprensa Oficial, aos 2 de Agosto de 2017.

局長

杜志文

O Administrador, Tou Chi Man.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS
E MUNICIPAIS

民 政 總 署
名 單

Lista

本署透過二零一七年六月七日第二十三期第二組《澳門特別
行政區公報》刊登招考公告，以審查文件方式進行限制性晉級開
考，為填補民政總署以行政任用合同任用的高級技術員職程第一
職階顧問高級技術員一缺，現公佈准考人評核成績如下：
合格准考人：

分

吳美影 ............................................................................. 84.39
根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級
培訓》第三十六條的規定，上述准考人可於本名單公佈翌日起計
十個工作天內提出上訴。
（經二零一七年七月二十八日管理委員會會議確認）

Classificativa do candidato admitido ao concurso 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 administrativo de provimento
do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aberto por
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 23, II Série, de 7 de Junho de 2017:
Candidato aprovado:

valores

Ng Mei Ieng.......................................................................... 84,39
Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 «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, a contar do dia seguinte à data da sua publicação.
(Homologada na sessão do Conselho de Administração, de 28 de
Julho de 2017).

二零一七年七月十三日於民政總署

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 13 de
Julho de 2017.

典試委員會：

O Júri:
主席：人力資源處處長

羅婉琪

正選委員：化驗所顧問高級技術員

Presidente: Lo Un Kei, chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos.
李少容

人力資源處顧問高級技術員

甘美慧

（是項刊登費用為 $1,292.00）

Vogais efectivas: Lei Sio Iong, técnica superior assessora do
Laboratório; e
Kum Mei Wai Aleda, técnica superior assessora da Divisão
de Gestão de Recursos Humanos.
(Custo desta publicação $ 1 292,00)
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退 休 基 金 會

FUNDO DE PENSÕES

公 告

Anúncio

退休基金會為填補以行政任用合同任用技術輔導員職程的
第一職階一等技術輔導員二缺，經於二零一七年七月十九日第
二十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限
制方式進行晉級開考之公告。根據第14/2016號行政法規《公務
人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款之規定，准考
人臨時名單已張貼在南灣湖景大馬路796-818號，財神商業中心
14樓退休基金會行政及財政處，並於行政公職局網頁內公佈。
根據同一行政法規第二十六條第四款之規定，上述臨時名單
被視為確定名單。

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços
públicos), se encontra afixada, na Divisão Administrativa e
Financeira do Fundo de Pensões, sita na Avenida Panorâmica
do Lago Nam Van, n. os 796-818, Fortuna Business Centre,
14.º andar, e publicada na página electrónica dos SAFP, a
lista provisória dos candidatos ao concurso de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de dois lugares
de adjunto-técnico de 1. a classe, 1.º escalão, da carreira de
adjunto-técnico, providos em regime de contrato administrativo de provimento do Fundo de Pensões, cujo anúncio do aviso
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 29,
II Série, de 19 de Julho de 2017.
A lista provisória acima referida é considerada definitiva,
nos termos do n.º 4 do artigo 26.º do supracitado diploma legal.

二零一七年八月三日於退休基金會
行政管理委員會主席
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楊儉儀

Fundo de Pensões, aos 3 de Agosto de 2017.
A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

（是項刊登費用為 $920.00）

(Custo desta publicação $ 920,00)

三十日告示

Édito de 30 dias

茲公佈，衛生局已故退休一般服務助理員Odete da Conceição
Miguel Tchan之鰥夫范執現向本退休基金會申請遺屬撫卹金；
如有人士認為具權利領取該項撫卹金，應自本告示刊登於《澳
門特別行政區公報》之日起計三十日內，向本會申請應有之權
益。如於上述期間內未接獲任何異議，則現申請人之要求將被接
納。
二零一七年八月三日於退休基金會

Faz-se público que tendo Fan Chap, viúvo de Odete da
Conceição Miguel Tchan, falecida, que foi auxiliar de serviços
gerais, aposentada, dos Serviços de Saúde, requerido a pensão
de sobrevivência deixada pela mesma, devem todos os que se julgam com direito à percepção da mesma pensão, requerer a este
Fundo de Pensões, no prazo de trinta dias, a contar da data da
publicação do presente édito no Boletim Oficial da RAEM,
a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo
impugnação será resolvida a pretensão do requerente, findo
que seja esse prazo.
Fundo de Pensões, aos 3 de Agosto de 2017.

行政管理委員會主席

楊儉儀

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

（是項刊登費用為 $715.00）

(Custo desta publicação $ 715,00)

經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

名 單

Lista

經濟局為填補以行政任用合同任用的 技術輔 導員職 程 第
一職階一等技術輔導員一缺，經於二零一七年六月二十一日第
二十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式
進行限制性晉級開考的招考公告。現根據第14/2016號行政法規

Classificativa final do candidato ao concurso de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar de
adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, provido em regime de contrato administrativo de
provimento da Direcção dos Serviços de Economia, aberto por
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 25, II Série, de 21 de Junho de 2017, nos
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《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第七款的規
定，公佈最後成績名單如下：
合格投考人：

分

termos do n.º 7 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos):
valores

Candidato aprovado:

謝翠君 ............................................................................. 80.67

Che Choi Kuan.....................................................................80,67

按照上述行政法規第三十六條的規定，投考人可自本名單公

Nos termos do artigo 36.º do supracitado regulamento
administrativo, o candidato pode interpor recurso da presente
lista para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no
prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte à data da sua
publicação.

佈之翌日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
（經二零一七年八月一日經濟財政司司長的批示認可）

二零一七年七月二十七日於經濟局

(Homologada por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a
Economia e Finanças, de 1 de Agosto de 2017).

典試委員會：

Direcção dos Serviços de Economia, aos 27 de Julho de 2017.

主席：一等高級技術員

龔鈞華

正選委員：一等技術員

黃翠華

O Júri:
Presidente: Kong Kuan Wa, técnica superior de 1.ª classe.
Vogal efectiva: Wong Choi Wa, técnica de 1.ª classe.

候補委員：首席技術輔導員

霍詠珊

Vogal suplente: Fok Weng San, adjunto-técnico principal.

（是項刊登費用為 $1,429.00）

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

財 政 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
Listas

名 單
財政局為填補以行政任用合同任用的技術員職程第一職階
特級技術員兩缺，經二零一七年六月二十八日第二十六期《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
通晉級開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：
合格應考人：

分

1.º 佘智傑 ........................................................................ 83.06
2.º 李嘉敏 ........................................................................ 82.11
按照第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級
培訓》第三十六條第一及第二款的規定，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。
（經經濟財政司司長於二零一七年七月二十六日的批示確認）

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de dois lugares de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de técnico,
providos em regime de contrato administrativo de provimento
do pessoal da Direcção dos Serviços de Finanças, aberto por
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, de 28 de Junho de 2017:
Candidatos aprovados:

valores

1.º Se Chi Kit........................................................................ 83,06
2.º Lei Ka Man.....................................................................82,11
Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 36.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação
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 sua publicação.
(Homologada por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a
Economia e Finanças, de 26 de Julho de 2017).

二零一七年七月二十日於財政局

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 20 de Julho de 2017.

典試委員會：

O Júri:
主席：首席特級技術員

倫一鳴

委員：首席高級技術員

羅佩雯

委員（候補）：首席顧問高級技術員

Presidente: Lon Iat Meng, técnico especialista principal.
Vogal: Lo Pui Man, técnica superior principal.
劉嘉菲

Vogal suplente: Lao Ka Fei, técnica superior assessora principal.
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為填補財政局人員編制內高級技術員職程第一職階首席顧
問高級技術員一缺，經二零一七年六月二十八日第二十六期《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
普通晉級開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：
合格應考人：

分
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Classificativa 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 Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II
Série, de 28 de Junho de 2017:
valores

馮素嫻 ............................................................................. 88.75

Candidato aprovado:

按照第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

Fung So Han Ana................................................................88,75

培訓》第三十六條第一及第二款的規定，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。
（經經濟財政司司長於二零一七年八月一日的批示確認）

二零一七年七月二十一日於財政局

(Homologada por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a
Economia e Finanças, de 1 de Agosto de 2017).

典試委員會：
主席：組長

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 36.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos),
o candidato pode interpor recurso da presente lista para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez
dias úteis, contados da data da sua publicação.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 21 de Julho de 2017.
O Júri:

陳威濱

Presidente: Chan Wai Pan, chefe de sector.
委員：首席顧問高級技術員

劉嘉菲

首席顧問高級技術員

伍助成

Vogais: Lao Ka Fei, técnica superior assessora principal; e
Un Cho Seng, técnico superior assessor principal.

財政局為填補以行政任用合同任用的技術員職程第一職階
一等技術員兩缺，經二零一七年六月二十八日第二十六期《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
通晉級開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：
合格應考人：

分

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico,
providos em regime de contrato administrativo de provimento
do pessoal da Direcção dos Serviços de Finanças, aberto por
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, de 28 de Junho de 2017:
valores

1.º 文禮俊 ........................................................................ 81.28

Candidatos aprovados:

2.º 劉智煒 ........................................................................ 80.44

1.º Man Lai Chon.................................................................81,28

按照第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

2.º Lao Chi Wai....................................................................80,44

培訓》第三十六條第一及第二款的規定，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。
（經經濟財政司司長於二零一七年八月一日的批示確認）

二零一七年七月二十七日於財政局

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 36.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação
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 sua publicação.
(Homologada por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a
Economia e Finanças, de 1 de Agosto de 2017).

典試委員會：

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 27 de Julho de 2017.

主席：首席特級技術員

O Júri:

倫一鳴

Presidente: Lon Iat Meng, técnico especialista principal.
委員（候補）：首席顧問高級技術員
首席高級技術員

伍助成

羅佩雯

Vogais suplentes: Un Cho Seng, técnico superior assessor
principal; e
Lo Pui Man, técnica superior principal.

（是項刊登費用為 $3,364.00）

(Custo desta publicação $ 3 364,00)
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Anúncios

公 告
為填補經由財政局以行政任用合同任用的技術員職程第一
職階特級技術員兩缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程
制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培
訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，有關
開考通告正張貼在南灣大馬路575、579及585號財政局大樓十四
樓財政局之行政暨財政處內，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。

二零一七年七月二十七日於財政局

局長

容光亮

Torna-se público que se encontra 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 Administração e
Função Pública, o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores
da Direcção dos Serviços de Finanças, nos termos definidos na
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos
serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de
dois lugares de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de
técnico, providos em regime de contrato administrativo de provimento do pessoal da Direcção dos Serviços de Finanças, 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 Finanças, aos 27 de Julho de 2017.
O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

（是項刊登費用為 $920.00）

(Custo desta publicação $ 920,00)

為 填補 經由財政 局以行政任用合同任用的 技術輔 導員職
程第一職階首席技術輔導員兩缺，經二零一七年七月十二日第
二十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有
限制方式進行普通晉級開考公告。現根據第14/2016號行政法規
《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定
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二十六條第四款的規定，該名單被視
為確定名單。

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (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 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 adjunto-técnico principal, 1.º
escalão, da carreira de adjunto-técnico, providos em regime de
contrato administrativo de provimento do pessoal da Direcção
dos Serviços de Finanças, aberto por anúncio publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 28, II Série, de 12 de Julho de 2017.
A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4
do artigo 26.º do regulamento administrativo supracitado.

二零一七年七月二十七日於財政局

局長

容光亮

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 27 de Julho de 2017.
O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

（是項刊登費用為 $822.00）

(Custo desta publicação $ 822,00)

第2/CP/DSF-DGP/2017號公開招標

Concurso Público nº 2/CP/DSF-DGP/2017

目的：
供應澳門特別行政區公共行政部門二零一八年度所需之食
物。

Objectivo:
Fornecimento de géneros alimentícios aos Serviços da
Administração Pública da RAEM durante o ano de 2018.

判給實體：

Entidade adjudicante:

行政長官

Chefe do Executivo
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Entidade onde decorre o processo do concurso:
Direcção dos Serviços de Finanças
Prazo e local de entrega das propostas:

遞交標書之期限及地點：
Dia 31 de Agosto de 2017, até às 17,30 horas
截至二零一七年八月三十一日下午五時三十分
南灣大馬路575、579、585號財政局大樓八樓公物管理廳810
室

Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, Edf. «Finanças», Departamento de Gestão Patrimonial — 8.º andar — sala
n.º 810
Data, hora e local de abertura do concurso:

開標之日期、時間及地點：
二零一七年九月一日上午九時三十分

Dia 1 de Setembro de 2017, às 9,30 horas
Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, Edf. «Finanças» — Auditório da Cave

南灣大馬路575、579、585號財政局大樓地庫演講廳

Data, hora e local de entrega das amostras:

遞交樣本之日期、時間及地點：

Dia 10 de Outubro de 2017, às 9,30 horas

二零一七年十月十日上午九時三十分

Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, Edf. «Finanças» — Auditório da Cave

南灣大馬路575、579、585號財政局大樓地庫演講廳

Caução provisória:

臨時保證金：

Valor: quinze mil patacas ($ 15 000,00)

金額：壹萬伍仟澳門元（$15,000.00）
提交方式：銀行擔保或現金存款
——銀行擔保方式，應提交一份法定銀行的擔保書，其格式
參照《招標方案》附件五﹔
——現金存款方式，投標人需先前往財政局公物管理廳索
取存款憑單，然後到指定銀行繳付。
查閱招標方案、承投規則及購買物品清單：
——於辦公時間前往財政局大樓八樓公物管理廳810室查
閱，同時透過繳付伍拾澳門元（$50.00），以取得招標資料的副
本及電腦光碟﹔
——或透過本局互聯網免費下載（網址：ht t p://w w w.d s f.
gov.mo）。
判給標準：
本公開招標之各項物品的供應期限及供應條件請詳閱《招
標方案》，並根據下列參數及百分比予以判給：
a）價格——40%
b）物品質量——45%
c）過往三年供應同類物品的質素——15%

Modo de prestação: garantia bancária ou depósito em numerário:
— para prestação mediante garantia bancária, deve apresentar documento conforme o modelo constante do Anexo V do
programa do concurso;
— para prestação através de depósito em numerário, deve
ser solicitada a respectiva guia de depósito no Departamento
de Gestão Patrimonial destes Serviços e posteriormente proceder ao depósito no banco indicado.
Consulta do programa do concurso, do caderno de encargos
e da relação dos artigos a adquirir:
— Durante o horário normal de expediente, na Sala n.º 810
do Departamento de Gestão Patrimonial (8.º andar) do Edf.
«Finanças». Preço das cópias dos referidos documentos e respectivo suporte informático: cinquenta patacas ($ 50,00); ou
por
— Descarregamento gratuito na página electrónica da DSF
(website: http://www.dsf.gov.mo)
Critérios de adjudicação:
O prazo e as condições de fornecimento de cada produto,
neste concurso são definidos no programa do concurso, e a
adjudicação de cada fornecimento é feita segundo os seguintes
parâmetros e percentagens:
a) Preço — 40%;
b) Qualidade do produto a fornecer — 45%;
c) Qualidade dos produtos, idêntica, aos fornecidos nos últimos 3 anos — 15%.
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Tempestade:

颱風：
倘因颱風或不可抗力之原因而導致本局停止辦公，則原定
的截標或開標日期及時間將按《招標方案》第5.6.3及第7.1點的
規定而改動。
局長

容光亮

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

（是項刊登費用為 $2,992.00）

(Custo desta publicação $ 2 992,00)

勞 工 事 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

名 單

Listas

勞工事務局為填補行政任用合同人員技術員職程第一職階
一等技術員一缺，經二零一七年五月三十一日第二十二期《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，現根據六月十三日第14/2016號行政法規《公
務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第七款規定，公佈
最後成績名單。
合格應考人：

分

何佩欣 ............................................................................. 80.2
按照上述行政法規第三十六條規定，投考人可在本名單公佈
之翌日起計十個工作天內向核准開考的實體提起上訴。
（經二零一七年七月二十四日經濟財政司司長批示認可）

二零一七年七月十三日於勞工事務局
典試委員會：
主席：處長

Em caso de encerramento destes Serviços por motivos de
tempestade ou outras causas de força maior, o termo do prazo
de entrega das propostas, a data e a hora de abertura das propostas, inicialmente estabelecidos, serão alterados de acordo
com os pontos n.os 5.6.3 e 7.1 do programa do concurso.

Torna-se pública, nos termos definidos no n.º 7 do artigo 35.º
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos), de 13 de Junho, a lista classificativa do
candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de técnico de 1.a
classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, do pessoal provido
em regime de contrato administrativo da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, cujo anúncio de abertura foi
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 22, II Série, de 31 de Maio de 2017:
Candidato aprovado:

valores

Ho Pui Ian.............................................................................80,2
Nos termos do artigo 36.º do supracitado regulamento administrativo, o candidato pode interpor recurso da presente lista para
a entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez
dias úteis, a contar do dia seguinte à sua publicação.
(Homologada por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a
Economia e Finanças, de 24 de Julho de 2017).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 13 de
Julho de 2017.

黎健倫

O Júri:

委員：顧問高級技術員

王春萍

首席高級技術員

林秀香

Presidente: Lai Kin Lon, chefe de divisão.
Vogais: Wong Chon Peng, técnica superior assessora; e
Lam Sau Heong, técnica superior principal.

（是項刊登費用為 $1,361.00）

勞工事務局通過以審查文件方式，為以行政任用合同制度任
用的人員進行技術員職程第一職階首席技術員一缺的限制性晉
級普通開考公告已於二零一七年六月十四日在《澳門特別行政區
公報》第二十四期第二組內公佈，現根據六月十三日第14/2016號

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Faz-se pública, nos termos do n.º 7 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços
públicos», de 13 de Junho, a lista classificativa do candidato ao
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para
o preenchimento de um lugar de técnico principal, 1.º escalão,
da carreira de técnico, provido em regime de contrato além
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行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第七
款的規定，公佈最後成績名單。
合格應考人：

分

梁嘉健 ............................................................................. 82.2
按照上述行政法規第三十六條規定，投考人可在本名單公佈
翌日起十個工作日期間向許可開考的實體提起上訴。
（經二零一七年七月二十六日經濟財政司司長批示認可）

二零一七年七月二十六日於勞工事務局
典試委員會：

13969

do quadro do pessoal desta Direcção de Serviços, cujo anúncio
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 14 de Junho de
2017:
Candidato aprovado:

valores

Leong Ka Kin ......................................................................82,2
Nos termos do artigo 36.º do supracitado regulamento administrativo, o candidato pode interpor recurso da presente lista
para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, contados da data do dia seguine à da sua
publicação.
(Homologada por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a
Economia e Finanças, de 26 de Julho de 2017).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 26 de
Julho de 2017.

主席：首席高級技術員

李碧琨

委員：顧問高級技術員

何堅忠

顧問高級技術員

李錫樵

O Júri:
Presidente: Li Bikun, técnica superior principal.
Vogais: Ho Kin Chong, técnica superior assessora; e
Lei Seak Chio, técnica superior assessora.

（是項刊登費用為 $1,292.00）

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

澳 門 金 融 管 理 局

17,412,911,798.70

特別投資組合 Fundos discricionários

其他澳門幣投資 Outras aplicações em patacas

其他資產 Outros valores activos

外幣投資 Aplicações em moeda externa

706,143,953.46

43,179,922,264.16

306,073,993.05

144,194.64

一般風險準備金 Provisões para riscos gerais

資本滾存 Dotação patrimonial

資本儲備 Reservas patrimoniais

其他帳項 Outras contas

暫記帳項 Operações diversas a regularizar

其他負債 Outros valores passivos

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

對本地居民或機構 Para com residentes na RAEM

外幣負債 Responsabilidades em moeda externa

其他 Outras responsabilidades

0.00

22,417,196,788.10

30,301,591,445.90

0.00

14,917,057.88

14,917,057.88

61,238.65

0.00

61,238.65

43,470,976,672.16

36,637,000,000.00

16,484,295,808.39

金融票據 Títulos de intervenção no mercado monetário

54,200,000,000.00

特區政府存款 Depósitos do Governo da RAEM

22,366,864,806.85

173,159,137,287.40

負債證明書 Títulos de garantia da emissão fiduciária

金融機構存款 Depósitos de instituições de crédito monetárias

澳門幣負債 Responsabilidades em patacas

負債帳戶 PASSIVO

澳門幣
(Patacas)
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流通硬幣套裝 Conj. moedas circulação corrente

3,176,998.01
5,856,000.40

非流通銀幣 Moeda de prata retirada da circulação

296,896,800.00

43,585,540,568.04

紀念硬幣 Moeda metálica comemorativa

流通硬幣 Moeda metálica de troco

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

25,548,669.30

53,223,517,903.04

其他 Outras

88,522,044,137.29

銀行結存 Depósitos e contas correntes

0.00

黃金及白銀 Ouro e prata

海外債券 Títulos de crédito

159,184,022,508.33

外匯儲備 Reservas cambiais

資產帳戶 ACTIVO

Em 30 de Junho de 2017

於二零一七年六月三十日

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

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

Sinopse dos valores activos e passivos

資產負債分析表

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU
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(Custo desta publicação $ 3 210,00)

（是項刊登費用為 $3,210.00）

黃立峰
Vong Lap Fong

萬美玲
Maria Luísa Man

李可欣
Lei Ho Ian, Esther

陳守信
Chan Sau San

丁連星
Anselmo Teng

方慧敏

Fong Vai Man, Deyen

Pel’O Conselho de Administração

Departamento Financeiro e de Recursos Humanos

負債總計 Total do passivo

203,475,707,029.83

2,555,362,579.81

盈餘 Resultado do exercício

行政委員會

203,475,707,029.83

5,329,032,077.99

一般儲備金 Reservas para riscos gerais

負債帳戶 PASSIVO

財務暨人事處

資產總計 Total do activo

資產帳戶 ACTIVO

澳門幣
(Patacas)
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62,786,253,628.88

外託管理基金 Fundos discricionários

總計 Total do activo

其他資產 Outros valores activos

479,188,533,361.75

2,442,950,956.24

2,364,054.00

149,316,426,764.14

其他投資 Outras aplicações

264,640,537,958.49

銀行結存 Depósitos e contas correntes

476,745,582,405.51

債券 Títulos de crédito

財政儲備資產 Reservas financeiras da RAEM

資產帳戶 ACTIVO

負債帳戶 PASSIVO

總計 Total do passivo

479,188,533,361.75

10,090,582,089.19

340,016,979,460.59

超額儲備 Reserva extraordinária
本期盈餘 Resultado do exercício

127,945,018,650.00

478,052,580,199.78

1,135,953,161.97

(Patacas)

澳門元

基本儲備 Reserva básica

財政儲備資本 Reservas patrimoniais

其他負債 Outros valores passivos

於二零一七年六月三十日
Em 30 de Junho de 2017

(Artigo 12.º da Lei n.º 8/2011, de 19 de Agosto de 2011)

（於八月十九日第8/2011號法律核准之澳門財政儲備制度第十二條）

Sinopse dos valores activos e passivos

資產負債分析表

RESERVA FINANCEIRA DA RAEM

澳門財政儲備
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方慧敏
Fong Vai Man, Deyen

財務暨人事處
Departamento Financeiro e dos Recursos Humanos

(Custo desta publicação $ 3 210,00)

（是項刊登費用為 $3,210.00）

黃立峰
Vong Lap Fong

萬美玲
Maria Luísa Man

李可欣
Lei Ho Ian, Esther

陳守信
Chan Sau San

丁連星
Anselmo Teng

行政委員會
Pel’O Conselho de Administração
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS
DE SEGURANÇA DE MACAU

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局
名 單

Listas
澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制內技術員職程第
一職階首席特級技術員一缺，經於二零一七年五月三十一日第
二十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有
限制方式進行晉級開考公告。現公佈准考人評核成績如下：
合格准考人：

分

方曉東 ............................................................................. 85.00
根據第14/2016號行政法規第三十六條規定，准考人可自本
名單公佈之翌日起計 十個工作日內向許可開考之實體提起 上
訴。
（經保安司司長於二零一七年七月二十五日的批示確認）

Classificativa do candidato ao concurso de acesso, documental
e condicionado, para o preenchimento de um lugar de técnico
especialista principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, do
quadro do pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de
Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 22, II
Série, de 31 de Maio de 2017:
Candidato aprovado:

valores

Fong Hio Tong...................................................................... 85,00
Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016, o candidato pode interpor recurso da presente lista,
no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte à data da
sua publicação para a entidade que autorizou a abertura do
concurso.
(Homologada por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a

二零一七年七月十七日於澳門保安部隊事務局

Segurança, de 25 de Julho de 2017).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau,
aos 17 de Julho de 2017.

典試委員會：
主席：處長

蔡永興

委員：顧問高級技術員

O Júri:
Presidente: Choi Wing Hing Kenny, chefe de divisão.

陳岸武

Vogais: Chan Ngon Mou, técnico superior assessor; e
顧問高級技術員

高振文

Kou Chan Man, técnico superior assessor.

澳門保安部隊事務局為填補文職人員行政任用合同技術員
職程第一職階特級技術員五缺，經於二零一七年五月三十一日第
二十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有
限制方式進行晉級開考公告。現公佈准考人評核成績如下：
合格准考人：

分

1.º 岑嘉欣 ........................................................................ 83.61
2.º 李煥江 ........................................................................ 82.78
3.º 鄧玉珊 ........................................................................ 82.67
4.º 李家榮 ........................................................................ 82.50
5.º 林浩輝 ........................................................................ 81.67
根據第14/2016號行政法規第三十六條規定，准考人可自本
名單公 佈之翌日起計 十個工作日內向許可開考之實體提起 上
訴。

（經保安司司長於二零一七年七月二十七日的批示確認）

Classificativa dos candidatos ao concurso de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento de cinco lugares
de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de técnico, em
regime de contrato administrativo de provimento, do pessoal
civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de
Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 22, II Série, de
31 de Maio de 2017:
Candidatos aprovados:

valores

1.º Sam Ka Ian......................................................................83,61
2.º Lei Vun Kong.................................................................82,78
3.º Tang Iok San...................................................................82,67
4.º Lei Ka Weng...................................................................82,50
5.º Lam Ho Fai.....................................................................81,67
Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016, os candidatos podem interpor recurso da presente
lista, no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte à
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 27 de Julho de 2017).
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Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau,
aos 18 de Julho de 2017.

二零一七年七月十八日於澳門保安部隊事務局
典試委員會：

O Júri:

主席：首席高級技術員

何嘉慧

委員；特級技術員

溫景歡

特級技術員

陳志榮

Presidente: Ho Ka Wai, técnico superior principal.
Vogais: Wan Keng Fun, técnico especialista; e
Chan Chi Weng, técnico especialista.

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制內技術稽查職程
第一職階一等技術稽查一缺，經於二零一七年五月三十一日第
二十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有
限制方式進行晉級開考公告。現公佈准考人評核成績如下：
合格准考人：

分

Classificativa do candidato ao concurso de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento de um lugar de fiscal
técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de fiscal técnico,
do quadro do pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças
de Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 22,
II Série, de 31 de Maio de 2017:
valores

蔡奕鎏 ............................................................................. 78.38

Candidato aprovado:

根據第14/2016號行政法規第三十六條規定，准考人可自本

Choi Iek Lao.........................................................................78,38

名單公 佈之翌日起計 十個工作日內向許可開考之實體提起 上
訴。
（經保安司司長於二零一七年七月二十七日的批示確認）

二零一七年七月二十日於澳門保安部隊事務局

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016, o candidato pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte à 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 27 de Julho de 2017).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau,
aos 20 de Julho de 2017.

典試委員會：
主席：一等技術員

陸瑞儀

委員：首席技術輔導員

陳亞次

首席技術輔導員

梁家健

O Júri:
Presidente: Lok Soi I, técnico de 1.ª classe.
Vogais: Chan A Chi, adjunto-técnico principal; e

（是項刊登費用為 $3,569.00）

(Custo desta publicação $ 3 569,00)

公 告

Anúncio

澳門保安部隊事務局為填補文職人員行政任用合同翻譯員
職程第一職階顧問翻譯員一缺，經於二零一七年七月十二日第
二十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有
限制方式進行晉級開考公告。現根據第14/2016號行政法規第
二十六條第二款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門保
安部隊事務局大堂，以及上載於澳門保安部隊網頁ht t p://w w w.
fsm.gov.mo及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo內，以供
查閱。

Leong Ka Kin, adjunto-técnico principal.

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, se encontra afixada, no
átrio da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de
Macau, a lista provisória do candidato ao concurso de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento de um
lugar de intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão, da carreira
de intérprete-tradutor, em regime de contrato administrativo
de provimento, do pessoal civil da Direcção dos Serviços das
Forças de Segurança de Macau, bem como disponibilizada
na página electrónica da Direcção dos Serviços das Forças de
Segurança de Macau, em http://www.fsm.gov.mo e da Direcção
dos Serviços de Administração e Função Pública, em http://
www.safp.gov.mo, aberto por anúncio publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II
Série, de 12 de Julho de 2017.
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根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視
為確定名單。

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau,
aos 25 de Julho de 2017.

二零一七年七月二十五日於澳門保安部隊事務局
典試委員會：

O Júri:

主席：處長

Presidente: Chan Shuk Wai, chefe de divisão.

陳淑慧

委員：顧問翻譯員

黃淑儀

首席顧問高級技術員

Vogais: Vong Sok I, intérprete-tradutor assessor; e
梁金玉

Leong Kam Iok, técnico superior assessor principal.

（是項刊登費用為 $1,194.00）

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

三十日告示

Édito de 30 dias

茲公佈，已故第四職階警員樊志行之父親樊澤明申請有關兒
子之死亡津貼及其他有權收取之金錢補償，以及胞兄樊添明申
請其亡弟的喪葬津貼，如有人士認為具有權利領取上述津貼及
金錢補償，應自本告示在《澳門特別行政區公報》刊登之日起計
三十天內，向本局提出申請應有之權益。如於上述期限內未接獲
任何異議，則現申請人之要求將被接納。

二零一七年七月二十八日於澳門保安部隊事務局

代局長

郭鳳美

Faz-se público que, tendo Fan Chak Meng requerido o subsídio por morte e outras compensações pecuniárias a que tem
direito, e Fan Tim Meng requerido o subsídio de funeral, por
falecimento do seu filho e seu irmão, Fan Chi Hang, respecti
vamente, que foi guarda, 4.º escalão, do Corpo de Polícia de
Segurança Pública, devem todos os que se julgam com direito
à percepção dos subsídios e compensações pecuniárias 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 dos requerentes, findo
que seja esse prazo.
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau,
aos 28 de Julho de 2017.
A Directora dos Serviços, substituta, Kok Fong Mei.

（是項刊登費用為 $852.00）

(Custo desta publicação $ 852,00)

司 法 警 察 局

POLÍCIA JUDICIÁRIA

名 單

Lista

按照刊登於二零一七年五月三十一日第二十二期第二組《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
晉級開考，以填補本局人員編制內技術員職程第一職階一等技
術員（電腦法證範疇）五缺，合格投考人的最後成績如下：
合格投考人：

分

De classificação final dos candidatos admitidos ao concurso
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de
cinco lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de peritagem informática, da carreira de técnico do quadro do pessoal
da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 22, II
Série, de 31 de Maio de 2017:
Candidatos aprovados:

valores

1.º 林健城 ........................................................................ 74.15

1.º Lam Kin Seng.................................................................74,15

2.º 李海鋒 ........................................................................ 72.08

2.º Lei Hoi Fong...................................................................72,08

3.º 張小聰 ........................................................................ 70.93

3.º Cheong Sio Chong..........................................................70,93

4.º 李浩銘 ........................................................................ 70.22

4.º Lee Hou Meng................................................................70,22

5.º 岑健龍 ........................................................................ 69.27

5.º Shum Kin Long..............................................................69,27
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Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016, os candidatos podem interpor recurso da presente
lista, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte à 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 27 de Julho de 2017).

典試委員會：

Polícia Judiciária, aos 17 de Julho de 2017.

主席：廳長

杜志明

O Júri:

委員：處長

陳思晶

處長

蘇兆強

Presidente: Tou Chi Meng, chefe de departamento.
Vogais: Chan Si Cheng, chefe de divisão; e
Sou Sio Keong, chefe de divisão.

（是項刊登費用為 $1,429.00）

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

公 告

Anúncio

公開招標

Concurso público

根據保安司司長二零一七年七月二十七日所作的批示，司法
警察局為“購置中央存儲系統”進行公開招標。

有意競投者可於工作日的辦公時間內前往位於澳門友誼大
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）或瀏覽司法警察局網頁http://w w w.pj.gov.mo，以查閱有關
《招標方案》及《承投規則》。如欲索取上述文件的影印本，需
繳付每份$100.00（澳門幣壹佰元正）。

投標書須於二零一七年八月二十九日，中午十二時前遞交至
上述行政輔助中心。遞交投標書時，應附同透過銀行擔保或現
金存款的方式提供金額為$300,000.00（澳門幣叁拾萬元正）的
臨時擔保。

開標地點為澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓四樓會
議廳，開標日期為二零一七年八月三十日，時間為上午十時正。

倘因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦公，截止提交
投標書和開標之日期順延至緊接之首個工作日的相同時間和地
點。

自本公告公佈之日起至公開招標截標時間止，投標人可前往
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

A Polícia Judiciária faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 27 de
Julho de 2017, se encontra aberto o concurso público para a
aquisição do «sistema de armazenamento centralizado».
O respectivo programa de concurso e o caderno de encargos
encontram-se patentes, 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), e os mesmos poderão ser consultados nos
dias úteis durante o horário normal de expediente, estando os
interessados sujeitos ao pagamento de $100,00 (cem patacas), a
título de custo das respectivas fotocópias. Os mesmos também
encontram-se disponibilizados na página electrónica da PJ
(http://www.pj.gov.mo).
As propostas para efeitos do presente concurso deverão ser
entregues no Núcleo de Apoio Administrativo acima referido
até às 12 horas do dia 29 de Agosto de 2017.
Com a proposta deve ser apresentada uma caução provisória
no valor correspondente a $300 000,00 (trezentas mil patacas),
mediante depósito em dinheiro ou garantia bancária.
A abertura das propostas realizar-se-á na sala de reunião,
no 4.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida
da Amizade, n.º 823, pelas 10,00 horas do dia 30 de Agosto de
2017.
Em caso de encerramento desta Polícia na hora limite para
a entrega ou abertura das propostas por motivos de tufão ou
de força maior, as datas limites estabelecidas para a entrega ou
abertura das propostas serão adiadas para o primeiro dia útil
seguinte.
Junção de esclarecimentos: os concorrentes devem comparecer
no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão do Edifício
da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, Macau
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街23號入口）或瀏覽司法警察局網頁http://w w w.pj.gov.mo，以
確切瞭解是否尚有附加之說明文件。
二零一七年八月三日於司法警察局
局長

周偉光

(entrada junto à Rua de Nagasaki) ou navegar na página electrónica da PJ (http://www.pj.gov.mo), a partir da data da publicação
do presente anúncio e até à data limite para a entrega das propostas, para tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos
adicionais.
Polícia Judiciária, aos 3 de Agosto de 2017.
O Director, Chau Wai Kuong.

（是項刊登費用為 $1,977.00）

(Custo desta publicação $ 1 977,00)

衛 生 局

SERVIÇOS DE SAÚDE

名 單

Listas

根據二零一七年六月七日第二十三期《澳門特別行政區公
報》第二組內刊登的通告，以及按照三月十五日第8/99/M號法
令規定而進行的普通外科專科培訓的全部同等學歷認可評核考
試，該評核成績已於二零一七年七月十三日獲社會文化司司長確
認，現公佈如下：
合格投考人：

分

Classificativa da prova de avaliação para o reconhecimento
de equivalência total de formação em cirurgia geral, realizado
de acordo com o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, e nos
termos do aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 7 de Junho
de 2017, homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Julho de 2017:
Candidatos aprovados:

valores

趙余俊 ............................................................................... 10.1

Chio U Chon........................................................................... 10,1

談雅莉 ............................................................................... 12.0

Tam Nga Lei............................................................................ 12,0
Serviços de Saúde, aos 27 de Junho de 2017.

二零一七年六月二十七日於衛生局

O Júri:
典試委員會：
主席：普通外科主任醫生

Presidente: Dr. Pang Heong Keong, chefe de serviço de cirurgia geral.

彭向強醫生

正選委員：普通外科顧問醫生

Vogais efectivos: Dr.ª Ng Wai Lon, médica consultora de cirurgia geral; e

伍維侖醫生

香港醫學專科學院代表

Prof. Ng Kwok Wai, Enders, representante da Academia de
Medicina de Hong Kong.

吳國偉教授

（是項刊登費用為 $1,057.00）

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

為填補經由本局以行政任用合同任用的高級技術員職程第
一職階首席顧問高級技術員一缺，經二零一七年五月二十四日第
二十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進
行限制性晉級開考公告。現公佈投考人最後成績如下：

Classificativa final do candidato ao concurso de acesso, condicionado, documental para o preenchimento de um lugar de
técnico superior assessor principal, 1.º escalão, da carreira de
técnico superior, provido em regime de contrato administrativo
de provimento dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 21, II Série, de 24 de Maio de 2017:
Candidato aprovado:

合格投考人：

分

尤淑瑞 ............................................................................. 91.20
按照第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級
培訓》第三十六條的規定，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。

valores

Iao Sok Soi............................................................................91,20
Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato
pode interpor recurso da presente lista classificativa para a
entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.
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(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 21 de Julho de 2017).

（經二零一七年七月二十一日社會文化司司長的批示認可）

二零一七年七月十四日於衛生局

Serviços de Saúde, aos 14 de Julho de 2017.
O Júri:

典試委員會：
主席：首席顧問高級技術員

Presidente: Morais, Helder Paulo, técnico superior assessor
principal.

Morais, Helder Paulo

正選委員：首席顧問高級技術員

陸鍵玲

首席顧問高級技術員

韋文彦

Vogais efectivos: Luk Kin Leng, técnico superior assessor
principal; e
Vai Man In, técnico superior assessor principal.

（是項刊登費用為 $1,224.00）

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

為填補衛生局編制內高級衛生技術員職程第一職階首席高
級衛生技術員（康復職務範疇——物理治療）兩缺，經二零一七
年三月二十九日第十三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以
考核方式進行限制性晉級開考的公告。現公佈投考人最後成績
如下：
合格投考人：

分

1.º 鄧頴怡 ........................................................................ 80.72
2.º 張錦開 ........................................................................ 65.17
根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級
培訓》第三十六條規定，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。

（經二零一七年七月二十六日社會文化司司長的批示認可）

二零一七年七月二十四日於衛生局

Classificativa final dos candidatos ao concurso de acesso,
condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento
de dois lugares de técnico superior de saúde principal, 1.º escalão, área funcional de reabilitação — fisioterapia, da carreira
de técnico superior de saúde do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, II Série,
de 29 de Março de 2017:
Candidatos aprovados:

valores

1.º Tang Weng I ...................................................................80,72
2.º Cheong Kam Hoi...........................................................65,17
Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (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 do anúncio da presente lista classificativa no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 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 26 de Julho de 2017).

Serviços de Saúde, aos 24 de Julho de 2017.

典試委員會：

O Júri:
主席：首席高級衛生技術員

金美君

正選委員：首席高級衛生技術員

首席高級衛生技術員

Presidente: Kam Mei Kwan Suzana, técnica superior de saúde
principal.

吳曉玲

劉志顯

Vogais efectivos: Ng Io Leng, técnico superior de saúde principal; e
Lau Chi Hin, técnico superior de saúde principal.

（是項刊登費用為 $1,361.00）

為履行有關於給予個人和私立機構財政資助的八月二十六
日第54/GM/97號批示，衛生局現公佈二零一七年第二季度獲資
助的名單：

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto,
referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e a
instituições particulares, vêm os Serviços de Saúde publicar a
listagem dos apoios concedidos no 2.º trimestre de 2017:
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受資助實體
Entidades beneficiárias
澳門工會聯合總會

核准日期

撥給之金額

Data de

Montantes

autorização

atribuídos

13/04/2017

$ 3,425,052.50 對該會屬下工人醫療所2至4月份門診服務的資

Federação das Associações dos Operários

目的
Finalidades

助。

de Macau

Apoio financeiro à Clínica dos Operários
para serviços de consulta externa, relativo
aos meses de Fevereiro a Abril.
05/04/2017

$ 6,608,020.00 康復中心2至6月份的資助。
Apoio financeiro para o Centro de Recuperação, relativo aos meses de Fevereiro a Junho.

13/04/2017

$ 27,921.00 對該會屬下工人醫療所2至4月份婦女子宮頸癌
篩查服務的資助。
Subsídio para a prestação do serviço de exame
do cancro cervical em mulheres realizada pela
Clínica dos Operários, relativo aos meses de
Fevereiro a Abril.

13/06/2017

$ 1,972,680.00 工人醫療所屬下家居護理服務第一季度津貼。
Subsídio para a prestação de cuidados de saúde
domiciliários pela Clínica dos Operários, relativo ao 1.º trimestre.

22/05/2017

$ 38,490.00 對該會屬下工人醫療所「性病/愛滋病防治合作
計劃」第一季度資助。
Apoio financeiro à Clínica dos Operários para o
projecto de prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis e da SIDA, relativo ao 1.º trimestre.

澳門中華新青年協會

13/04/2017

$ 960,842.50 對該會醫療中心2至4月份門診服務的資助。

Associação de Nova Juventude Chinesa de

Apoio financeiro à clínica da associação para

Macau

serviços de consulta externa, relativo aos meses
de Fevereiro a Abril.
13/06/2017

$ 1,362.00 對該會醫療中心子宮頸癌篩查服務3月和4月份
資助。
Subsídio para a prestação do serviço de exame
do cancro cervical em mulheres realizada pela
clínica da associação, relativo aos meses de
Março e Abril.

澳門民眾建澳聯盟

18/04/2017

Aliança de Povo de Instituição de Macau

$ 661,747.50 對該會醫療中心2至4月份門診服務的資助。
Apoio financeiro à clínica da associação para
serviços de consulta externa, relativo aos meses
de Fevereiro a Abril.

同善堂

13/04/2017

$ 5,750,394.00 門診服務第二季度資助。
Apoio financeiro para serviços de consulta

Associação de Beneficência Tung Sin Tong

externa, relativo ao 2.º trimestre.
澳門仁慈堂
Santa Casa da Misericórdia de Macau

13/04/2017

$ 111,300.00 澳門仁慈堂屬下護老院提供醫療服務第二季度
津貼。
Subsídio para a prestação de assistência médica
no Lar de Nossa Senhora da Misericórdia,
relativo ao 2.º trimestre.
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受資助實體
Entidades beneficiárias
無煙澳門健康生活協會

核准日期

撥給之金額

Data de

Montantes

autorização

atribuídos

13/04/2017
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目的
Finalidades

$ 200,005.45 資助推廣無煙澳門計劃第二季度資助。

Smoke-free and Healthy Life Association of

Apoio financeiro para a promoção do projecto

Macau

de Macau livre de tabaco, relativo ao 2.º trimestre.

澳門明愛

13/04/2017

Caritas de Macau

$ 284,227.62 澳門明愛 屬 下 院舍提 供 醫 療服務第二季度 津
貼。
Subsídio para a prestação de assistência médica
nos asilos dependentes da Caritas de Macau,
relativo ao 2.º trimestre.

澳門青鳥外展協會

13/04/2017

Association For Reach Out (Macau)

$ 220,281.24 防治愛滋病宣傳教育服務第二季度資助。
Apoio financeiro para o programa de prevenção da SIDA, relativo ao 2.º trimestre.

紫藤婦女協會

13/04/2017

Chitang Women Association

$ 156,750.00 防治愛滋病宣傳教育服務第二季度資助。
Apoio financeiro para o programa de prevenção da SIDA, relativo ao 2.º trimestre.

澳門關懷愛滋協會

13/04/2017

$ 151,735.26 防治愛滋病宣傳教育服務第二季度資助。

Associação para os Cuidados da SIDA em

Apoio financeiro para o programa de preven-

Macau

ção da SIDA, relativo ao 2.º trimestre.

澳門紅十字會

13/04/2017

Cruz Vermelha de Macau

$ 1,043,700.00 護送病人服務第二季度資助。
Apoio financeiro para o transporte de doentes, relativo ao 2.º trimestre.

澳門婦女聯合總會

13/04/2017

Associação Geral das Mulheres de Macau

$ 250,055.60 心理治療服務2至4月份資助。
Apoio financeiro para a prestação do serviço
de psicoterapia, relativo aos meses de Fevereiro
a Abril.

13/04/2017

$ 94,886.00 對該會婦女保健中心子宮頸癌篩查服務2月份資
助。
Subsídio para a prestação do serviço de exame
do cancro cervical em mulheres realizada pelo
centro de protecção de saúde da mulher, relativo ao mês de Fevereiro.

澳門街坊會聯合總會

13/04/2017

União Geral das Associações dos Morado-

$ 5,902.60 心理治療服務2至4月份資助。
Apoio financeiro para a prestação do serviço

res de Macau

de psicoterapia, relativo aos meses de Fevereiro
a Abril.

澳門街坊會聯合總會牙病預防中心

13/04/2017

$ 326,172.00 牙溝封閉服務2至4月份資助。

Centro de Tratamento Dentário da União

Apoio financeiro para serviços de estomato-

Geral das Associações dos Moradores de

logia das crianças, relativo aos meses de Feve-

Macau

reiro a Abril.
13/04/2017

$ 184,620.00 牙周潔治服務2至4月份資助。
Apoio financeiro para a prestação do serviço
de limpeza dentária, relativo aos meses de Fevereiro a Abril.
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受資助實體
Entidades beneficiárias
澳門街坊福利會中醫診所

核准日期

撥給之金額

Data de

Montantes

autorização

atribuídos

13/04/2017

Clínica da Medicina Tradicional Chinesa da

目的
Finalidades

$ 196,500.00 第二季度資助。
Apoio financeiro relativo ao 2.º trimestre.

Associação de Bem-Estar dos Moradores
de Macau
澳門歸僑總會

13/04/2017

Association of Returned Overseas Chinese

$ 385,982.50 對該會醫療中心2至4月份門診服務的資助。
Apoio financeiro à clínica da associação para

Macau

serviços de consulta externa, relativo aos meses
de Fevereiro a Abril.

鏡湖醫院

18/04/2017

Hospital Kiang Wu

$ 409,250.00 資助婦女子宮頸癌篩查2至4月份的化驗費。
Subsídio para a prestação do serviço de análise
laboratorial do cancro cervical em mulheres,
relativo aos meses de Fevereiro a Abril.

23/06/2017

$ 34,970,000.00 1至5月份提供住院服務的協議資助。
Subsídio protocolar para a prestação de internamento, relativo aos meses de Janeiro a
Maio.

23/06/2017

$ 2,816,666.00 1至5月份提供門診服務的協議資助。
Subsídio protocolar para a prestação de consultas externas, relativo aos meses de Janeiro
a Maio.

22/05/2017

$ 585,940.00 2016年1至11月份提供門診服務的協議資助。
Subsídio protocolar para a prestação de consultas externas, relativo aos meses de Janeiro
a Novembro de 2016.

23/06/2017

$ 10,285,000.00 第一期投資發展資助。
Subsídio de investimento e desenvolvimento
relativo à 1.ª prestação.

26/06/2017

$ 1,111,700.00 第一期醫學交流培訓基金資助。
Subsídio para o Fundo de Intercâmbio e Formação, relativo à 1.ª prestação.

23/06/2017

$ 18,820,000.00 第一期鏡湖醫院醫護人員培訓津貼。
Subsídio para a formação do pessoal médico
do Hospital Kiang Wu, relativo à 1.ª prestação.

澳門鏡湖護理學院

13/06/2017

Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau
協同特殊教育學校

$ 23,835,000.00 第一期資助。
Apoio financeiro relativo à 1.ª prestação.

01/06/2017

$ 10,000.00 2016年愛滋病教育資助計劃。
Apoio financeiro para o projecto educativo

Escola Concórdia para Ensino Especial

sobre a SIDA de 2016.
澳門無疆界青年協會

19/06/2017

$ 12,000.00 2016年愛滋病教育資助計劃。

Associação sem Fronteira da Juventude de

Apoio financeiro para o projecto educativo

Macau

sobre a SIDA de 2016.
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受資助實體
Entidades beneficiárias
澳門環保青年協會

核准日期

撥給之金額

Data de

Montantes

autorização

atribuídos

01/06/2017

13983

目的
Finalidades

$ 22,475.00 2016年愛滋病教育資助計劃。

Macao Environment Protection Youth Asso-

Apoio financeiro para o projecto educativo

ciation

sobre a SIDA de 2016.

培青社

02/06/2017

$ 14,000.00 2016-2017健康城巿活動資助計劃。

Associação de Apoio para Progresso da Juven-

Apoio financeiro para a realização de acti-

tude

vidades promotoras do projecto da «Cidade
Saudável» de 2016-2017.

創新中學

02/06/2017

Millennium Secondary School

$ 10,920.00 2016-2017健康城巿活動資助計劃。
Apoio financeiro para a realização de actividades promotoras do projecto da «Cidade
Saudável» de 2016-2017.

澳門大學學生會

01/06/2017

$ 6,500.00 2016-2017健康城巿活動資助計劃。

Associação de Estudantes da Universidade

Apoio financeiro para a realização de acti-

de Macau

vidades promotoras do projecto da «Cidade
Saudável» de 2016-2017.

澳門浸信中學

02/06/2017

$ 1,765.00 2016-2017健康城巿活動資助計劃。
Apoio financeiro para a realização de acti-

Escola Cham Son de Macau

vidades promotoras do projecto da «Cidade
Saudável» de 2016-2017.
澳門環保青年協會

01/06/2017

$ 4,050.00 2016-2017健康城巿活動資助計劃。

Macao Environment Protection Youth Asso-

Apoio financeiro para a realização de acti-

ciation

vidades promotoras do projecto da «Cidade
Saudável» de 2016-2017.

願景動力青年協會

01/06/2017

$ 5,750.00 2016-2017健康城巿活動資助計劃。
Apoio financeiro para a realização de acti-

Vision Power Youth Association

vidades promotoras do projecto da «Cidade
Saudável» de 2016-2017.
全城慈善會

02/06/2017

The Great Urban Charity Association

$ 5,000.00 2016-2017健康城巿活動資助計劃。
Apoio financeiro para a realização de actividades promotoras do projecto da «Cidade
Saudável» de 2016-2017.

澳門工會聯合總會

20/06/2017

$ 800.00 資助工人醫療所家居護理隊的衛生局資助之車

Federação das Associações dos

輛上張貼車身標誌。

Operários de Macau

Subsídio para a afixação do logótipo no veículo
da Equipa de Prestação de Cuidados de Saúde
Domiciliários da Clínica dos Operários, financiado pelos Serviços de Saúde.

澳門工會聯合總會

13/04/2014

$ 55,900.00 資助康復中心購買儀器。

Federação das Associações dos

Apoio financeiro para a aquisição de equipa-

Operários de Macau

mentos.

澳門中華醫學會

02/06/2017

$ 40,000.00 資助該會舉行活動。

Associação Chinesa dos Profissionais de

Apoio financeiro para a realização de activi-

Medicina de Macau

dades.
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受資助實體
Entidades beneficiárias

核准日期

撥給之金額

Data de

Montantes

autorização

atribuídos

08/05/2017

澳門化驗師公會

目的
Finalidades

$ 38,164.90 資助該會舉行活動。

Associação de Laboratório

Apoio financeiro para a realização de activi-

Tecnólogos de Macau

dades.
20/06/2017

澳門特殊奧運會
Macau Special Olympics

$ 2,005.00 資助該會舉行活動。
Apoio financeiro para a realização de actividades.

10/05/2017

澳門衛生局文娛康樂體育會
Clube Recreativo e Desportivo dos SSM

$ 87,750.00 資助該會舉行活動。
Apoio financeiro para a realização de actividades.

15/06/2017

50名得獎者
50 premiados

$ 25,000.00 「疫苗安全知識網上有獎問答遊戲」獎金。
Prémios pecuniários para a actividade «Segurança das Vacinas — Jogo online para testar
conhecimentos».

第四屆臨床醫學進階實踐課程44名學員

11/05/2017

$ 805,266.30 參加臨床醫學進階實踐課程3月和4月份的課程

44 formandos do 4.º curso de estágio avançado

津貼。

da clínica médica

Subsídio para a par ticipação no cu rso de
estágio avançado da clínica médica, relativo
aos meses de Março e Abril.
Serviços de Saúde, aos 28 de Julho de 2017.

二零一七年七月二十八日於衛生局
行政管理委員會主席

李展潤

Pel’O Conselho Administrativo, Lei Chin Ion, presidente.

（是項刊登費用為 $10,028.00）

(Custo desta publicação $ 10 028,00)

公 告

Anúncios

為填補經由衛生局以行政任用合同任用的技術員職程第一
職階一等技術員五缺，經二零一七年七月五日第二十七期《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晉級
開考公告。現根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄
選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定公佈，投考人臨時名
單已張貼在仁伯爵綜合醫院地下（R/C）衛生局人事處，並已上
載於衛生局網頁（ht t p://w w w.s sm.gov.mo）及行政公職局網頁
（http://www.safp.gov.mo），以供查閱。
根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視
為確定名單。

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos), se encontra afixada na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, sita no r/c do Centro Hospitalar
Conde de São Januário, bem como está disponível nos sítios
electrónicos dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.mo) e
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
(http://www.safp.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao
concurso de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de cinco lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão,
da carreira de técnico, providos em regime de contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto por
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 27, II Série, de 5 de Julho de 2017.
A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.

二零一七年七月二十八日於衛生局
局長

李展潤

Serviços de Saúde, aos 28 de Julho de 2017.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $989.00）

(Custo desta publicação $ 989,00)
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為填補經由衛生局以行政任用合同任用的行政技術助理員
職程第一職階一等行政技術助理員兩缺，現根據第14/2009號法
律《公務人員職程制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招
聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件方式進行限制性晉級
開考，有關開考通告正張貼在仁伯爵綜合醫院地下（R/C）衛生
局人事處，並於本局和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。

二零一七年七月二十八日於衛生局

局長

李展潤

13985

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de
Pessoal dos Serviços de Saúde, sita no r/c do Centro Hospitalar
Conde de São Januário, e publicado nos websites destes Serviços e da Direcção dos Serviços de Administração e Função
Pública, o aviso referente à abertura do concurso de acesso,
documental, condicionado aos trabalhadores dos Serviços de
Saúde, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços
públicos), para o preenchimento de dois lugares de assistente
técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de
assistente técnico administrativo, providos em regime de contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 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.
Serviços de Saúde, aos 28 de Julho de 2017.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $822.00）

(Custo desta publicação $ 822,00)

（開考編號：00617/02-MA.PED）

(Ref. do Concurso n.º 00617/02-MA.PED)

為 填補衛生 局以行政任用合同制度任用的醫 生職 程醫院
職務範疇（兒科）第一職階主治醫生一缺，經二零一七年五月
三十一日第二十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考
核方式進行對外開考通告。現根據第131/2012號行政長官批示
《醫生職程開考程序規章》第二十二條，以及第14/2016號行政
法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第三款和
第五十六條規定公佈，投考人知識考試成績名單已張貼在若憲
馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）及上載於本局網頁
（http://www.ssm.gov.mo），以供查閱。

二零一七年八月二日於衛生局

局長

李展潤

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do
Procedimento Concursal da Carreira Médica) e n.º 3 do artigo
35.º e artigo 56.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos), se encontra afixada, na
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S.
Januário, e disponível no website destes Serviços (http://www.
ssm.gov.mo), a lista classificativa da prova de conhecimentos
dos candidatos ao concurso externo de prestação de provas,
para o preenchimento de um lugar de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (pediatria), da carreira médica,
provido em regime de contrato administrativo de provimento,
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 22, II
Série, de 31 de Maio de 2017.
Serviços de Saúde, aos 2 de Agosto de 2017.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $920.00）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的醫生職程醫院職
務範疇（急症醫學）第一職階主治醫生七缺，經二零一七年七月
五日第二十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式
進行對外開考通告。現根據第131/2012號行政長官批示《醫生職
程開考程序規章》第十一條和第二十二條，以及第14/2016號行

(Custo desta publicação $ 920,00)

Informa-se que, nos termos definidos nos artigos 11.º e 22.º
do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento
do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e artigo 56.º
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde
de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível nos websites destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), bem
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政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》第五十六條規定公
佈，投考人臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯
爵綜合醫院內）及上載於本局網頁（http://www.ssm.gov.mo）和
行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo），以供查閱。
根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視
為確定名單。
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como, da Direcção dos Serviços de Administração e Função
Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao concurso externo de prestação de provas, para o preenchimento de sete lugares de médico assistente, 1.º escalão,
área funcional hospitalar (medicina de urgência), da carreira
médica, em regime de contrato administrativo de provimento
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 27, II
Série, de 5 de Julho de 2017.
A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.

二零一七年八月三日於衛生局

Serviços de Saúde, aos 3 de Agosto de 2017.
局長

李展潤

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.
(Custo desta publicação $ 1 018,00)

（是項刊登費用為 $1,018.00）

為 填補 經由衛生 局以行政任用合同任用的高級 技術員職
程第一職階顧問高級技術員五缺，經二零一七年七月十二日第
二十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進
行限制性晉級開考公告。現根據第14/2016號行政法規《公務人
員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定公佈，投
考人臨時名單已張貼在仁伯爵綜合醫院地下（R/C）衛生局人事
處，並已上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo）及行政公
職局網頁（http://www.safp.gov.mo），以供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視
為確定名單。

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, sita no r/c do Centro Hospitalar
Conde de São Januário, bem como está disponível nos sítios
electrónicos dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.mo) e
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
(http://www.safp.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao
concurso de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de cinco lugares de técnico superior assessor, 1.º
escalão, da carreira de técnico superior, providos em regime de
contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde,
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 12 de Julho
de 2017.
A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.

二零一七年八月三日於衛生局

局長

李展潤

Serviços de Saúde, aos 3 de Agosto de 2017.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $920.00）

為填補衛生局編制內高級衛生技術員職程第一職階首席高
級衛生技術員（康復職務範疇——物理治療）一缺，經二零一七
年五月十七日第二十期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以
考核方式進行限制性晉級開考的公告。現根據第14/2016號行
政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條的規
定公佈，投考人甄選面試成績名單已張貼在仁伯爵綜合醫院地
下（R/C）衛生局人事處，並已上載於衛生局網頁（ht t p://w w w.
ssm.gov.mo），以供查閱。

(Custo desta publicação $ 920,00)

Informa-se que, nos termos do artigo 35.º do Regulamento
Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos),
se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde,
sita no r/c do Centro Hospitalar Conde de São Januário, bem
como está disponível no sítio electrónico dos Serviços de Saúde
(http://www.ssm.gov.mo), a lista classificativa da entrevista de
selecção dos candidatos ao concurso de acesso, condicionado,
de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de
técnico superior de saúde principal, 1.º escalão, área funcional
de reabilitação — fisioterapia, da carreira de técnico superior
de saúde do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 20, II Série, de 17 de Maio de
2017.
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Serviços de Saúde, aos 3 de Agosto de 2017.

二零一七年八月三日於衛生局
局長

李展潤

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.
(Custo desta publicação $ 852,00)

（是項刊登費用為 $852.00）

為填補衛生局編制內診療技術員職程第一職階一等診療技
術員（藥劑職務範疇）一缺及行政任用合同制度任用的診療技術
員職程第一職階一等診療技術員（藥劑職務範疇）十一缺，現根
據第14/2009號法律《公務人員職程制度》、第7/2010號法律《診
療技術員職程制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、
甄選及晉級培訓》的規定，以考核方式進行限制性晉級開考，有
關開考通告正張貼在仁伯爵綜合醫院地下（R /C）衛生局人事
處，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。

二零一七年八月四日於衛生局

局長

李展潤

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de
Pessoal dos Serviços de Saúde, sita no r/c do Centro Hospitalar
Conde de São Januário, e publicado no website destes Serviços,
o aviso referente à abertura do concurso de acesso, de prestação de provas, condicionado aos trabalhadores dos Serviços
de Saúde, nos termos definidos nas Leis n.os 14/2009 (Regime
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e 7/2010
(Regime da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica)
e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos), para o preenchimento de um lugar de
técnico de diagnóstico e terapêutica de 1.ª classe, 1.º escalão,
área funcional farmacêutica, da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, do quadro dos Serviços de Saúde, e para
o preenchimento de onze lugares de técnico de diagnóstico e
terapêutica de 1.ª classe, 1.º escalão, área funcional farmacêutica, da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, providos em regime de contrato administrativo de provimento dos
Serviços de Saúde, 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.
Serviços de Saúde, aos 4 de Agosto de 2017.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $1,018.00）

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Avisos

通 告

（考試編號：02/IGEQF/2017）
按照社會文化司司長於二零一七年七月七日的批示，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號法令的
規定，下列人士被委任為張浩瀚、林柏樺、梁文康及鍾原的全科
實習的全部同等學歷認可評核考試的典試委員會成員：
典試委員會的組成：

(Ref. da prova n.º: 02/IGEQF/2017)
Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 7 de Julho de 2017, conforme regulado pelo 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, é nomeado o júri da prova de avaliação
para o reconhecimento de equivalência total ao internato geral,
de Cheong Hou Hon, Lam Pak Wa, Leong Man Hong e Zhong
Yuan, com a seguinte composição:
Composição do júri:

主席：內科顧問醫生

吳浩醫生

正選委員：普通外科主治醫生
全科主治醫生
候補委員：全科主治醫生
兒科顧問醫生

郭子寅醫生

林果醫生
黃子秉醫生
李然醫生

Presidente: Dr. Ng Hou, médico consultor de medicina interna.
Vogais efectivos: Dr. Kuok Chi Ian, médico assistente de
cirurgia geral; e
Dr.ª Lam Kuo, médica assistente de clínica geral.
Vogais suplentes: Dr. Wong Chi Peng, médico assistente de
clínica geral; e
Dr.ª Lee Yan, médica consultora de pediatria.
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考試方法：知識筆試（佔總評分40%）、客觀結構性臨床評
估（佔總評分30%）及口試（佔總評分30%），上述三項考試均為
淘汰試。
評分制度：在各項考試和總評分中取得的成績均以0分至20
分表示，在各項考試或總評分中得分低於9.5分的投考人，均被
淘汰。
考試日期：二零一七年九月十八日（知識筆試）及二零一七年
九月十九日（客觀結構性臨床評估、口試）。
考試地點：仁伯爵綜合醫院C1層急診部遠程醫療會診中心
會議室。
考 試時間及 須 知：考 試時間表 及 須 知已張貼在 若憲 馬路
衛生 局人事 處（位 於 仁伯爵 綜 合 醫 院內）及 上載 於本局 網 頁
（http://www.ssm.gov.mo）。

（考試編號：03/IGEQF/2017）
按照社會文化司司長於二零一七年七月七日的批示，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號法令的
規定，下列人士被委任為何鳳青、熊淑華、潘芷筠及黃懷穎的全
科實習的全部同等學歷認可評核考試的典試委員會成員：
典試委員會的組成：
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Métodos de prova: prova escrita (40% do valor total), OSCE
(30% do valor total) e prova oral (30% do valor total), as três
provas previstas são eliminatórias.
Sistema de classificação: os resultados obtidos em cada uma
das provas acima referidas e na classificação final são indicados
sob a forma de classificação, na escala de 0 a 20 valores, são
excluídos os candidatos que nas provas ou na classificação final
obtenham classificação inferior a 9,5 valores.
Data de prova: 18 de Setembro de 2017 (Prova escrita) e 19
de Setembro de 2017 (OSCE e prova oral).
Local de prova: sala de reunião do Centro de Telemedicina
do Serviço de Urgência, situado no C1 do Centro Hospitalar
Conde de São Januário.
Hora de prova e observações: o horário de prova e as observações encontram-se afixados, na Divisão de Pessoal, situada
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do
Visconde de São Januário, e disponível no website destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo).

(Ref. da prova n.º: 03/IGEQF/2017)
Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 7 de Julho de 2017, conforme regulado pelo 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, é nomeado o júri da prova de avaliação
para o reconhecimento de equivalência total ao internato geral, de Ho Fong Cheng, Hong Sok Wa, Pun Chi Kuan e Wong
Wai Weng, com a seguinte composição:
Composição do júri:

主席：內科顧問醫生

李德明醫生

正選委員：全科主治醫生

吳少芬醫生

神經外科顧問醫生

何衍宙醫生

候補委員：全科主治醫生

區德偉醫生

內科顧問醫生

李楚峰醫生

考試方法：知識筆試（佔總評分40%）、客觀結構性臨床評
估（佔總評分30%）及口試（佔總評分30%），上述三項考試均為
淘汰試。
評分制度：在各項考試和總評分中取得的成績均以0分至20
分表示，在各項考試或總評分中得分低於9.5分的投考人，均被
淘汰。
考試日期：二零一七年九月十八日（知識筆試）及二零一七年
九月十九日（客觀結構性臨床評估、口試）。
考試地點：仁伯爵綜合醫院C1層實習醫生培訓委員會會議
室。

Presidente: Dr. Li Tak Ming, médico consultor de medicina
interna.
Vogais efectivos: Dr.ª Ng Sio Fan, médica assistente de clínica
geral; e
Dr. Ho In Chao, médico consultor de neurocirurgia.
Vogais suplentes: Dr. Au Tak Wai, médico assistente de clínica geral; e
Dr. Lei Cho Fong, médico consultor de medicina interna.
Métodos de prova: prova escrita (40% do valor total), OSCE
(30% do valor total) e prova oral (30% do valor total), as três
provas previstas são eliminatórias.
Sistema de classificação: os resultados obtidos em cada uma
das provas acima referidas e na classificação final são indicados
sob a forma de classificação, na escala de 0 a 20 valores, são
excluídos os candidatos que nas provas ou na classificação final
obtenham classificação inferior a 9,5 valores.
Data de prova: 18 de Setembro de 2017 (Prova escrita) e 19
de Setembro de 2017 (OSCE e prova oral).
Local de prova: sala de reunião da Direcção dos Internatos
Médicos, situado no C1 do Centro Hospitalar Conde de São
Januário.
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考 試時間及 須 知：考 試時間表 及 須 知已張貼在 若憲 馬路
衛生 局人事 處（位 於 仁伯爵 綜 合 醫 院內）及 上載 於本局 網 頁
（http://www.ssm.gov.mo）。
二零一七年八月一日於衛生局
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Hora de prova e observações: o horário de prova e as observações encontram-se afixados, na Divisão de Pessoal, situada
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do
Visconde de São Januário, e disponível no website destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo).
Serviços de Saúde, 1 de Agosto de 2017.

局長

李展潤

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $3,501.00）

(Custo desta publicação $ 3 501,00)

（開考編號：01117/02-MA.GO）

(Ref. do Concurso n.º 01117/02-MA.GO)

按照社會文化司司長二零一七年七月三十一日的批示，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》的規定，以及補充適用第14/2016號行政法規《公務人員的
招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行對外開考，
以行政任用合同制度填補衛生局醫生職程醫院職務範疇（婦產
科）第一職階主治醫生一缺。

1. 方式、期限及有效期
1.1 本對外開考以考核方式進行；

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 31 de Julho de 2017, 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 aplicando-se, subsidiariamente, o Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços
públicos), se encontra aberto o concurso externo de prestação
de provas, para o preenchimento de um lugar de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (ginecologia e
obstetrícia), da carreira médica, em regime de contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde:
1. Tipo, prazo e validade
1.1 Trata-se de concurso externo de prestação de provas;

1.2 遞交投考申請表的期限為二十個工作日，自本通告公佈
於《澳門特別行政區公報》之日緊接的首個工作日起計；

1.3 本開考的有效期於所述職位被填補後終止。
2. 任用方式

1.2 O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte
dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil imediato ao
da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau;
1.3 O prazo de validade esgota-se com o preenchimento de
um lugar posto a concurso.
2. Forma de provimento

以行政任用合同制度聘用，試用期為期六個月。

3. 職務範疇的從業方式
醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，
藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫
療、研究及教學的服務，尤其包括：

3.1 向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要
時要求其他專科範疇提供協助；

3.2 執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療
處方、決定病人住院或出院；

3.3 就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

É provido em regime de contrato administrativo de provimento, pelo período experimental de seis meses.
3. Formas de exercício da área funcional
Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema de cuidados de saúde generalizados, em especial:
3.1 Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando necessário;
3.2 Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do internamento ou a alta hospitalar;
3.3 Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico,
se imponha em cada caso;
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3.4 為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工
作；
3.5 與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；
3.6 撰寫醫療病歷、紀錄及報告；
3.7 負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；
3.8 在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉
診工作；
3.9 負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的
專科醫療及護理計劃；
3.10 參與教學及學術研究計劃；
3.11 指導實習醫生的培訓；
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3.4 Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;
3.5 Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em
cooperação com o pessoal de enfermagem;
3.6 Elaborar processos, registos e relatórios médicos;
3.7 Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes
entre as diferentes especialidades;
3.8 Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes
fora da rede hospitalar pública se necessário;
3.9 Assegurar a comunicação e cooperação entre especialidades hospitalares, proporcionar planos de assistência médica
e de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre
que necessário;
3.10 Participar em projectos de ensino e investigação científica;
3.11 Orientar a formação de médicos internos;

3.12 對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

3.12 Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e
gestão desta área funcional;

3.13 促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3.13 Promover a articulação das actividades desta área funcional com as outras áreas funcionais.

4. 職務內容

4. Conteúdo funcional
主治醫生職務包括：

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

4.1 提供醫療服務；

4.1 Prestar serviços médicos;

4.2 參加醫療小組或急診小組；

4.2 Participar em equipas médicas ou de urgência;

4.3 協助培訓活動；

4.3 Colaborar nas acções de formação;
4.4 Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

4.4 收集及整理醫療及流行病學資料；
4.5 協助進行改善醫療服務的研究工作；
4.6 與衛生當局及其他當局合作；
4.7 參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；
4.8 履行其他交由其執行的職務；
4.9 提供專科醫療服務；
4.10 當被指定時，加入開考的典試委員會；
4.11 當被指定時，擔任教學職務；
4.12 參與及協助開展科研計劃；
4.13 協助普通科醫生的專業發展；
4.14 輔助顧問醫生及主任醫生；

4.5 Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melhoria dos serviços médicos;
4.6 Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;
4.7 Participar nas acções que visem a articulação entre os diferentes níveis de serviços médicos;
4.8 Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;
4.9 Prestar serviços médicos diferenciados;
4.10 Participar em júris de concursos, quando designado;
4.11 Desempenhar funções docentes, quando designado;
4.12 Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos
de investigação científica;
4.13 Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos
gerais;
4.14 Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;
4.15 Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

4.15 參與所屬部門的管理；
4.16 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。

4.16 Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de intervenções sanitárias e médicas.
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5. 薪酬、其他工作條件及福利
5.1 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；

5.2 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。
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5. Vencimento, demais condições de trabalho e regalias
5.1 O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da
tabela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica);
5.2 As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos
critérios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública
em vigor e da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).
6. Condições de candidatura

6. 投考條件

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

所有符合以下條件的人士均可投考：

6.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa
Especial de Macau;

6.1 澳門特別行政區永久性居民；

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, em vigor;

6.2 具備現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款
b）項至f）項所規定的擔任公共職務之一般要件；
6.3 具備醫學學士學位學歷；
6.4 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婦產科專業範疇的專科培訓，或根
據上述法令規定取得婦產科專業範疇專科培訓之同等學歷認
可。

6.3 Sejam habilitados com licenciatura em medicina;
6.4 Tenham concluído, com aproveitamento, o internato complementar, na área de ginecologia e obstetrícia, 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 internato
complementar da área de ginecologia e obstetrícia, nos termos
do citado diploma.
7. Formalização de candidaturas

7. 投考方法

投考人須填妥經第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其網頁及本局網頁下
載），並附同下列文件，於指定期限及辦公時間內（週一至週四：
上午九時至下午一時，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
式交往位於仁伯爵綜合醫院內的衛生局文書科：

Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição em
concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho do Secretário para
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 (adquirida na Imprensa Oficial ou descarregada na página electrónica daquela
entidade pública ou dos Serviços de Saúde) e apresentar os
documentos abaixo indicados, os quais devem ser entregues
pessoalmente até ao termo do prazo fixado e durante o horário
de expediente (segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00
horas e 14,30 às 17,45 horas, sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00
horas e 14,30 às 17,30 horas), na Secção de Expediente Geral
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São
Januário:

7.1 與公職無聯繫的投考人須遞交：

7.1 Candidatos não vinculados à função pública devem apresentar:

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

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

b）醫學學士學位的證明文件（遞交時需出示正本核對）；

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

c）本通告所要求的醫院職務範疇（婦產科）的專科級別的證
明文件（遞交時需出示正本核對）；

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

c) Documento comprovativo da graduação em especialista
na área funcional hospitalar (ginecologia e obstetrícia), exigida
no presente aviso (é necessária a apresentação do original para
autenticação);
d) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das funções exercídas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a
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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）。

7.2 與公職有聯繫的投考人須遞交：
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participação em equipas ambulatórias, capacidade e aptidão
para a gestão, organização e chefia de serviços e unidades
técnico-funcionais, trabalhos e artigos publicados, desempenho de cargos na área médica, actividades docentes ou de
investigação e outros elementos de valorização profissional) (os
currículos devem necessariamente ser assinados pelo próprio
candidato, sob pena de se considerarem como falta de entrega
dos mesmos).

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）、c）及d）項所指

7.2 Candidatos vinculados à função pública devem apresentar:

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

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar
os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) 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 antiguidade na categoria e na função pública, as classificações de
serviço/avaliações do desempenho relevantes para apresentação a concurso, bem como a formação profissional.

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，參加開考所需的工作評核/工作表現評核、職業培訓。

與公職有聯繫的投考人，如上述a）、b）及c）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. 甄選方法

8.1 甄選以下列方法 進行，而每項甄選方法之評分比例如
下：

a）知識考試——佔總成績50%；

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensados da apresentação dos documentos acima referidos nas alíneas a), b) e c), bem como do registo biográfico, caso os mesmos
se encontrem arquivados nos respectivos processos individuais,
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na
ficha de inscrição em concurso.
8. Métodos de selecção
8.1 A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos
de selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da
seguinte forma:
a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b）履歷分析——佔總成績50%。

8.2 知識考試將以閉卷形式及三小時的筆試進行，該考試採
用10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。知識考試期間，投考人
不得以任何方式（包括使用電子產品）查閱任何法規、書籍或參
考資料；

b) Análise curricular: 50% do valor total.
8.2 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 valores. Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta
de quaisquer legislações, livros ou informações de referência,
através de qualquer forma, nomeadamente o uso de produtos
electrónicos;

8.3 缺席或放棄任何一項考試者即被淘汰；

8.3 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é
automaticamente excluído;

8.4 有關開考的評分準則已張貼於衛生局人事處（位於仁伯

8.4 As grelhas classificativas para o concurso que se afixam
na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde (situada no Centro Hospitalar Conde de São Januário), estão disponíveis para
a devida consulta.

爵綜合醫院內）以供查閱。

9. 甄選方法的目的

9.1 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；

9.2 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

9. Objectivos dos métodos de selecção
9.1 A prova de conhecimentos destina-se a avaliar a capacidade do candidato para resolver problemas e actuar, assim
como reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional;
9.2 A análise curricular consiste na apreciação e discussão do currículo profissional do candidato, e visa analisar a
sua qualificação para o desempenho de determinada função,
atendendo-se, designadamente, à sua competência profissional
e científica, tendo como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e específicas do lugar a ocupar, bem como o
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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。
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percurso profissional, a relevância da experiência adquirida e
da formação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.
10. Classificação final

10. 最後成績
最後成績是在各種甄選方法中得分的加權算術平均數，以0
分至10分表示。在最後成績中得分低於5分之投考人，均視為被
淘汰。

Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. A
classificação final resulta da média aritmética ponderada das
classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. São
excluídos os candidatos que na classificação final obtenham
classificação inferior a 5 valores.
11. Condições de preferência

11. 優先條件
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14/2016號行
政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條規定處
理。
12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點
12.1 臨時名單、確定名單及成績名單將於若憲馬路衛生局
人事處張貼（位於仁伯爵綜合醫院內），並上載於衛生局網頁
http://www.ssm.gov.mo和行政公職局網頁http://www.safp.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；
12.2 知識考試的舉行地點，日期及時間亦會在《澳門特別行
政區公報》公佈；
12.3 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公
報》。

Em caso de igualdade de classificação 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 anteriormente referidos, aplica-se o artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).
12. Local de afixação das listas provisória, definitiva e classificativa
12.1 As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde (situada no
Centro Hospitalar Conde de São Januário), na Estrada do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis nos sítios
electrónicos dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo e
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública:
http://www.safp.gov.mo. A localização da afixação e consulta
destas listas também será publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau;
12.2 O local, a data e hora da realização da prova de conhecimentos também serão publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau;
12.3 A lista de classificação final, depois de homologada,
tornar-se-á pública no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

13. 考試範圍

13. Programa das provas

考試範圍包括以下內容：

O programa abrangerá as seguintes matérias:

知識考試——筆試；

Prova de conhecimentos — Prova escrita
婦產科專科的醫學知識。

Conhecimentos médicos sobre ginecologia e obstetrícia.

14. 典試委員會的組成

14. Composição do júri
O júri do concurso tem a seguinte constituição:

本開考的典試委員會由下列成員組成：
主席：婦產科主任醫生

唐蘊瑩醫生

Presidente: Dr.ª Tong Van Ieng, chefe de serviço de ginecologia e obstetrícia.

正選委員：婦產科顧問醫生

方慧瑩醫生

Vogais efectivas: Dr.ª Fong Wai Ieng, médica consultora de
ginecologia e obstetrícia; e

婦產科顧問醫生

黃潔敏醫生

Dr.ª Vong Kit Man, médica consultora de ginecologia e obstetrícia.
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候補委員：婦產科顧問醫生
婦產科顧問醫生

Vogais suplentes: Dr.ª Wong Kam Weng, médica consultora
de ginecologia e obstetrícia; e

王錦詠醫生
李雁醫生

Dr.ª Lei Ngan, médica consultora de ginecologia e obstetrícia.
15. Legislação aplicável

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》，以及補充適用第14/2016號行政法規《公
務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。
二零一七年八月三日於衛生局

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das
Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do
Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento
do Procedimento Concursal da Carreira Médica), e aplicando-se, subsidiariamente, o Regulamento Administrativo n.º 14/2016
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos).
Serviços de Saúde, aos 3 de Agosto de 2017.

局長

李展潤

（是項刊登費用為 $11,008.00）

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.
(Custo desta publicação $ 11 008,00)

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的醫生職程醫院職
務範疇（急症醫學）第一職階主治醫生七缺，經二零一七年七月
五日第二十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式
進行對外開考通告。現根據第131/2012號行政長官批示《醫生職
程開考程序規章》第二十二條，以及第14/2016號行政法規《公務
人員的招聘、甄選和晉級培訓》第二十六條第四款、第二十七條
第三款、第二十八條第四款及第五十六條的規定公佈，知識考試
的舉行地點、日期及時間已張貼在若憲馬路衛生局人事處（位
於仁伯爵綜合醫院內）及上載於本局網頁：http://w w w.ssm.gov.
mo，以供查閱。

二零一七年八月三日於衛生局

局長

李展潤

Informa-se que, nos termos definidos nos artigo 22.º do
Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento
do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e n.º 4 do
artigo 26.º, n.º 3 do artigo 27.º, n.º 4 do artigo 28.º e artigo 56.º
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos), se encontram afixados, na Divisão de
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e
disponível nos websites destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), o
local, data e hora da realização da prova de conhecimentos ao
concurso externo de prestação de provas, para o preenchimento
de sete lugares de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (medicina de urgência), da carreira médica, em
regime de contrato administrativo de provimento dos Serviços
de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 5 de Julho
de 2017.
Serviços de Saúde, aos 3 de Agosto de 2017.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $950.00）

(Custo desta publicação $ 950,00)

教 育 暨 青 年 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
E JUVENTUDE

公 告
Anúncio
教育暨青年局為填補以下空缺，經於二零一七年七月十二日
第二十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式
進行限制性的晉級開考的公告，現根據第14/2016號行政法規第

Faz-se público que se encontram afixadas e podem ser consultadas, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, as listas
provisórias dos candidatos admitidos aos concursos de acesso,
documentais, condicionados, para o preenchimento dos seguintes lugares da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude,
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região
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Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 12 de
Julho de 2017, nos termos do artigo 26.º, n.º 2, do Regulamento
Administrativo n.º 14/2016:

行政任用合同技術員職程第一職階一等技術員一缺；

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de
técnico contratado por contrato administrativo de provimento;

行政任用合同技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員一

Um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico contratado por contrato administrativo de provimento;

行政任用合同行政技術助理員職程第一職階一等行政技術

Cinco lugares de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo
contratado por contrato administrativo de provimento.

缺；

助理員五缺。
根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，上述臨時名單
即視作確定名單。
二零一七年八月一日於教育暨青年局

As listas provisórias acima referidas são consideradas definitivas, ao abrigo do artigo 26.º, n.º 4, do supracitado regulamento administrativo.
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, 1 de Agosto de 2017.

局長

梁勵

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

（是項刊登費用為 $1,361.00）

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

文 化 局

INSTITUTO CULTURAL

名 單

Listas
2016-IC-T-ARQ-4

2016-IC-T-ARQ-4

為填補文化局行政任用合同技術員職程第一職階二等技術
員（建築範疇）四缺，經於二零一六年八月三日第三十一期《澳門
特別行政區公報》第二組刊登通過考核方式進行普通對外入職
開考之開考通告。現公佈最後成績名單如下：

Candidatos aprovados:

合格投考人：
名次 姓名

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento
de quatro lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de
arquitectura, da carreira de técnico, em regime de contrato
administrativo de provimento do Instituto Cultural, aberto por
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016:

最後成績

1.º 楊詩琪 .................................................................... 77.78
2.º 柯浩然 .................................................................... 74.77
3.º 李穎琪 .................................................................... 73.92
4.º 雷永權 .................................................................... 73.65
5.º 歐陽智敏 ................................................................ 68.65
6.º 謝智康 .................................................................... 64.50
7.º 劉偉源 .................................................................... 63.37

Ordem

Nome

Classificação
final

1.º Ieong Si Kei..........................................................77,78
2.º Kwah Hou In........................................................74,77
3.º Lei Weng Kei.......................................................73,92
4.º Loi Weng Kun......................................................73,65
5.º Ao Ieong Chi Man..............................................68,65
6.º Che Chi Hong......................................................64,50
7.º Lao Wai Un..........................................................63,37

8.º 盧俊鵬 .................................................................... 63.24

8.º Lou Chon Pan......................................................63,24

9.º 李建暉 .................................................................... 61.12

9.º Lei Kin Fai...........................................................61,12

10.º 何指晉 .................................................................... 60.35

10.º Ho Chi Chon........................................................60,35

11.º 陳文守 .................................................................... 60.16

11.º Chan Man Sao.....................................................60,16
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名次 姓名

最後成績

Ordem
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Nome

Classificação
final

12.º 林家俊 .................................................................... 60.09
13.º 劉建輝 .................................................................... 60.04
14.º 杜庭恩 .................................................................... 59.20
15.º 梁敏儀 .................................................................... 58.30
16.º 萬偉文 .................................................................... 57.53
17.º 黎嘉詠 .................................................................... 56.79
18.º 李耀城 .................................................................... 55.78
19.º 朱豪紳 .................................................................... 55.54
20.º 葉李駿 .................................................................... 54.55

12.º Lam Ka Chon......................................................60,09
13.º Lao Kin Fai..........................................................60,04
14.º Tou Teng Ian........................................................59,20
15.º Leong Man I........................................................58,30
16.º Man Wai Man......................................................57,53
17.º

Lai Ka Weng........................................................56,79

18.º Lei Io Seng...........................................................55,78
19.º Chu Hou San........................................................55,54
20.º Ip Lei Chon..........................................................54,55

21.º 陳家洛 .................................................................... 54.05

21.º Chan Ka Lok.......................................................54,05

22.º 譚子勇 .................................................................... 53.98

22.º Tam Chi Iong.......................................................53,98

23.º 馬家愉 .................................................................... 53.32

23.º Ma Ka U...............................................................53,32

24.º 余珏佑 .................................................................... 53.10

24.º U Kok Iao.............................................................53,10

備註：

Notas:

1）根據第23/2011號行政法規第二十三條第九款的規定：

1) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011:

a）因缺席知識考試被除名的投考人：7名；

a) Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 7
candidatos;

b）因缺席專業面試被除名的投考人：4名。

b) Excluídos por terem faltado à entrevista profissional: 4
candidatos.

2）根據第23/2011號行政法規第二十五條第三款的規定：

2) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011:

因知識考試得分低於50分被淘汰的投考人：4名。

Excluídos por terem obtido na prova de conhecimentos classificação inferior a 50 valores: 4 candidatos.

根據第23/2011號行政法規第二十八條第一款及第二款的規
定，投考人可自本名單在《澳門特別行政區公報》公佈之日起計
十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
（經社會文化司司長二零一七年七月二十五日的批示認可）

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, 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 sua
publicação no Boletim Oficial da RAEM.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Julho de 2017).

二零一七年七月十二日於文化局

Instituto Cultural, aos 12 de Julho de 2017.
典試委員會：

O Júri:

主席：文化遺產廳廳長

Presidente: Leong Wai Man, chefe do Departamento do
Património Cultural.

梁惠敏

正選委員：研究及計劃處處長
首席顧問高級技術員

黃一翔
陳建成

2016-IC-T-CIV-6

為填補文化局行政任用合同技術員職程第一職階二等技術
員（土木工程範疇）六缺，經於二零一六年八月三日第三十一期

Vogais efectivos: Wong Iat Cheong, chefe da Divisão de Estudos
e Projectos; e
Chan Kin Seng, técnico superior assessor principal.

2016-IC-T-CIV-6
Classificativa final 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, área de en-
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名次 姓名
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genharia civil, da carreira de técnico, em regime de contrato
administrativo de provimento do Instituto Cultural, aberto por
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016:
Candidatos aprovados:

最後成績

1.º 潘鴻桂 .................................................................... 77.00
2.º 陳偉雄 .................................................................... 74.67
3.º 黃燊煒 .................................................................... 73.97
4.º 陳卓榮 .................................................................... 73.07
5.º 于源 ........................................................................ 71.57
6.º 甘慧珊 .................................................................... 69.67
7.º 陸子健 .................................................................... 68.60
8.º 林瑞榮 .................................................................... 67.23
9.º 黎兆泉 .................................................................... 66.67
10.º 馮元山 .................................................................... 66.43
11.º 梁澤武 .................................................................... 66.03
12.º 程寶燊 .................................................................... 65.27
13.º 潘智宏 .................................................................... 65.03
14.º 陳天麒 .................................................................... 64.87
15.º 鍾嘉怡 .................................................................... 64.60
16.º 羅詩茗 .................................................................... 63.80
17.º 歐燁珉 .................................................................... 63.60
18.º 陳國賓 .................................................................... 63.57
19.º 高曉峰 .................................................................... 63.37
20.º 陳家輝 .................................................................... 63.30
21.º 李振偉 .................................................................... 63.17

Ordem

Nome

Classificação
final

1.º Pan Honggui........................................................77,00
2.º Chan Wai Hong...................................................74,67
3.º Wong Sun Wai.....................................................73,97
4.º Chan Cheok Weng..............................................73,07
5.º U Un......................................................................71,57
6.º Kam Wai San.......................................................69,67
7.º Lok Chi Kin.........................................................68,60
8.º Lam Soi Weng......................................................67,23
9.º Lai Sio Chun........................................................66,67
10.º Fong Un San.........................................................66,43
11.º Leong Chak Mou................................................66,03
12.º Cheng Pou San.....................................................65,27
13.º Poon Chi Wang Samuel......................................65,03
14.º Chan Tin Kei........................................................64,87
15.º Zhong Jia Yi.........................................................64,60
16.º Luo Shiming.........................................................63,80
17.º

Ao Ip Man............................................................63,60

18.º Chan Kuok Pan...................................................63,57
19.º Kou Hio Fong......................................................63,37
20.º Chan Ka Fai.........................................................63,30
21.º Lei Chan Wai.......................................................63,17

22.º 羅佩珊 .................................................................... 62.17

22.º Lo Pui San............................................................62,17

23.º 戴熹旻 .................................................................... 61.93

23.º Tai Hei Man.........................................................61,93

24.º 孫嘉岳 .................................................................... 61.87

24.º Sun Ka Ngok........................................................61,87

25.º 梁士艾 .................................................................... 61.23

25.º Leong Si Ngai.......................................................61,23

26.º 黃國詩 .................................................................... 59.47

26.º Wong Kuok Si......................................................59,47

27.º 蕭健威 .................................................................... 59.27

27.º Sio Kin Wai..........................................................59,27

28.º 湯家明 .................................................................... 59.03

28.º Tong Ka Meng.....................................................59,03

29.º 梁景新 .................................................................... 58.60

29.º Leong Keng San..................................................58,60

30.º 林展宏 .................................................................... 58.40

30.º Lam Chin Wang..................................................58,40

31.º 賴力強 .................................................................... 58.17

31.º Lai Lek Keong.....................................................58,17

32.º 林健輝 .................................................................... 58.10

32.º Lam Kin Fai.........................................................58,10

33.º 吳詠斯 .................................................................... 58.00

33.º Ung Weng Si.........................................................58,00

34.º 陳耀華 .................................................................... 57.87

34.º Chan Io Wa..........................................................57,87

35.º 雷偉洋 .................................................................... 56.50

35.º Loi Wai Ieong......................................................56,50

36.º 梁浩 ........................................................................ 56.33

36.º Leong Hou...........................................................56,33

37.º 高嘉俊 .................................................................... 56.20

37.º Kou Ka Chon.......................................................56,20
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名次 姓名

最後成績

Ordem

Nome

Classificação
final

38.º 陳樂文 .................................................................... 55.87
39.º 翁章煌 .................................................................... 55.80
40.º 梁家傑 .................................................................... 55.03
41.º 李嘉浩 .................................................................... 54.93

38.º Chan Lok Man.....................................................55,87
39.º Weng Zhanghuang..............................................55,80
40.º Leung Ka Kit.......................................................55,03
41.º Lei Ka Hou...........................................................54,93

42.º 李飛龍 .................................................................... 54.90

42.º Lei Fei Long.........................................................54,90

43.º 王偉鵬 .................................................................... 54.80

43.º Wong Wai Pang...................................................54,80

44.º 梁智皓 .................................................................... 53.97

44.º Leong Chi Hou....................................................53,97

45.º 許旭懿 .................................................................... 53.67

45.º Hoi Iok I...............................................................53,67
Notas:

備註：
1）根據第23/2011號行政法規第二十三條第九款的規定：

1) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011:

a）因缺席知識考試被除名的投考人：29名；

a) Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 29
candidatos;

b）因缺席專業面試被除名的投考人：10名。

b) Excluídos por terem faltado à entrevista profissional: 10
candidatos.

2）根據第23/2011號行政法規第二十五條第三款的規定：

2) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011:

因知識考試得分低於50分被淘汰的投考人：48名。

Excluídos por terem obtido na prova de conhecimentos classificação inferior a 50 valores: 48 candidatos.

3）按《考場規則》第2點的規定而被淘汰之投考人：1名。
根據第23/2011號行政法規第二十八條第一款及第二款的規
定，投考人可自本名單在《澳門特別行政區公報》公佈之日起計
十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
（經社會文化司司長二零一七年七月二十五日的批示認可）

3) Excluído de acordo com o disposto no ponto n.º 2 das
«Regras para a realização de provas escritas»: 1 candidato.
Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, 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 sua
publicação no Boletim Oficial da RAEM.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Julho de 2017).

二零一七年七月十三日於文化局

Instituto Cultural, aos 13 de Julho de 2017.

典試委員會：

O Júri:
主席：文化遺產廳廳長

梁惠敏

正選委員：文化遺產保護處代處長
首席高級技術員

Presidente: Leong Wai Man, chefe do Departamento do Património Cultural.
蔡健龍

陳聰

（是項刊登費用為 $7,304.00）

公 告

第0004/DDAE_CCM/2017號公開招標
為澳門文化中心提供2018-2019年期間場地活動技術支援服務
根據社會文化司司長於二零一七年七月十七日之批示，並按
七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，現進行“為澳門文

Vogais efectivos: Choi Kin Long, chefe da Divisão de Salvaguarda do Património Cultural, substituto; e
Chan Chong, técnico superior principal.
(Custo desta publicação $ 7 304,00)

Anúncio
Concurso Público n.º 0004/DDAE_CCM/2017
Prestação de serviços de assistência técnica à área de palco do
Centro Cultural de Macau — 2018 a 2019
Nos termos previstos no artigo 13. º do Decreto-Lei n.º 63/85/M,
de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho do Ex.mo Senhor
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de Julho
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de 2017, realiza-se um concurso público para adjudicação da
«Prestação de serviços de assistência técnica à área de palco do
Centro Cultural de Macau — 2018 a 2019».

1. 判給實體：社會文化司司長。

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Assuntos Sociais
e Cultura.

2. 招標實體：文化局。

2. Serviço responsável pela realização do processo do concurso: Instituto Cultural.

3. 招標方式：公開招標。
4. 目的：是次招標的目的是挑選服務供應商為文化局轄下澳
門文化中心提供2018-2019年期間場地活動技術支援服務。

3. Modalidade do concurso: concurso público.
4. Objecto do concurso: adjudicação da prestação de serviços
de assistência técnica à área de palco do Centro Cultural de
Macau, de 2018 a 2019.

5. 服務地點：澳門文化中心。

5. Locais de realização da prestação dos serviços: Centro
Cultural de Macau.

6. 服務期：2018年01月01日至2019年12月31日，服務期為兩

6. Duração da prestação de serviços: dois anos, 1 de Janeiro
de 2018 até 31 de Dezembro de 2019.

年。
7. 投標書的有效期：投標書的有效期為九十（90）日，由公開
開標日起計，並可按七月六日第63/85/M號法令第三十六條的規
定續期。
8. 臨 時 保 證 金：澳 門 幣 壹 拾 萬 零 壹 仟 陸 佰 元 正
（$101,600.00），以現金存款或法定銀行擔保之方式向“澳門特
別行政區政府文化基金”提供。
9. 確定保證金：相等於判給服務總金額的百分之四（4%）。
10. 底價：不設底價。
11. 參加條件：投標者/公司必須已於澳門特別行政區政府
財政局和商業及動產登記局作本招標所指服務之開業及商業登
記。

7. Prazo de validade das propostas: as propostas são válidas
pelo prazo de noventa (90) dias a contar da data da respectiva
abertura, prorrogável nos termos previstos no artigo 36.º do
Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.
8. Caução provisória: a caução provisória no valor de MOP
101 600,00 (cento e uma mil e seiscentas patacas), deverá ser
prestada mediante depósito em numerário ou através de garantia bancária a favor do Fundo de Cultura do Governo da
Região Administrativa Especial de Macau.
9. Caução definitiva: a caução definitiva corresponde a 4%
do valor total de adjudicação.
10. Preço base: não definido.
11. Condições de admissão: os concorrentes devem ser entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Finanças e na
Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da
Região Administrativa Especial de Macau, para a prestação de
serviços a que se refere o presente concurso público.
12. Local, data e hora limite para entrega das propostas:

12. 交投標書地點、日期及時間：
地點：塔石廣場文化局大樓。
截止日期及時間：2017年8月30日17時正。
13. 解釋會及現場考察：
解釋會將在文化中心會議室舉行，時間為2017年08月14日11
時00 分。會後安排視察現場。
有意投標者/公司請於2017年8月11日12時00分前致電吳先生
（電話：8797-7152）預約出席解釋會及現場考察（每間公司出席
人數不超過3人）。

Local: no edifício do Instituto Cultural sito na Praça do Tap
Siac.
Data e hora: as propostas devem ser entregues até às 17,00
horas do dia 30 de Agosto de 2017.
13. Sessão de esclarecimento e visita aos locais: a sessão de
esclarecimentos terá lugar na sala de Conferências do CCM, na
Avenida Xian Xing Hai s/n, Nape, pelas 11,00 horas, do 14 de
Agosto de 2017, realizando-se a seguir a visita dos interessados
aos locais onde será executada a prestação de serviços.
Os interessados devem contactar o Instituto Cultural através do telefone 8797-7152 para participação na sessão de esclarecimentos, antes das 12,00 horas do dia 11 de Agosto de 2017
cada empresa só pode fazer-se representar, no máximo por três
pessoas.

14. 公開開標地點、日期及時間：

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

地點：塔石廣場文化局大樓。

Local: Edifício do Instituto Cultural sito na Praça do Tap
Siac.
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Data e hora: 1 de Setembro de 2017, pelas 10,00 horas.

日期及時間：2017年9月1日10時00分。
開標時，投標者/公司或其代表應出席公開開標會議，以便根
據經七月六日第63/85/M號法令第二十七條的規定，解釋投標書
文件而可能出現之疑問。
投標 者/公司的合法 代表可由受權人代表出席公開開標的
會議，此受權人應出示經認證授權賦予其出席開標會議的授權
書。

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presentes no acto público de abertura de propostas para esclarecimento de eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados a concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 63/85/M, de 6 de Julho.
Os representantes legais dos concorrentes poderão fazer-se
representar por procurador, devendo este, apresentar procuração reconhecida que lhe confira poderes para o efeito.

15. 查閱卷宗之地點、日期、時間及取得卷宗副本之價格：

15. Local, data, horário para exame do processo e preço para
a obtenção de cópia do processo:

地點：塔石廣場文化局大樓。

Local: Edifício do Instituto Cultural sito na Praça do Tap
Siac, Macau.

日期：自公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起至截標
日止。
時間：辦公時間內（星期一至五上午九時至下午一時；下午
二時三十分至五時三十分）。
如欲索取上述文件之影印本，需以現金方式繳付印製成本
費用澳門幣壹佰元正（$10 0.0 0），或透過文化局網頁（h t t p://
www.icm.gov.mo）內免費下載上述資料。
公開招標的相關資料在截標前可能會被更新或修正，可透
過文化局上述網頁查閱。

Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau até ao termo
do prazo para a entrega de propostas.
Horas: durante as horas de expediente, das 9,00 horas às
13,00 horas e das 14,30 horas às 17,30 horas, de segunda a sexta-feira.
Preço: $100,00 (cem patacas) por cada cópia ou gratuitamente
através da página electrónica do Instituto Cultural (http://www.
icm.gov.mo), sendo que quaisquer alterações ou novas informações serão comunicadas através da internet na página electrónica do Instituto Cultural (http://www.icm.gov.mo).
16. Critérios de apreciação e factores de ponderação

16. 評標標準及其所佔之比重：

— Preço (50%);

價格（50%）；

— Experiência na prestação de serviços de assistência técnica em área de palco (20%);

舞台技術支援服務經驗及過往服務表現（20%）

— Número de técnicos e de anos de actividade profissional
(25%);

技術人員數目及專業性服務年資（25%）；
僱用本地勞工比例（5%）。

— Percentagem de trabalhadores locais contratados (5%).

二零一七年七月三十一日於文化局

Instituto Cultural, aos 31 de Julho de 2017.
局長

梁曉鳴

O Presidente, Leung Hio Ming.

（是項刊登費用為 $4,117.00）

(Custo desta publicação $ 4 117,00)

通 告

Aviso
Despacho n.º 03/IC/2017

第03/IC/2017號批示
本人根據第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規
定》第十條、第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補
充規定》第二十二及第二十三條規定，作出決定如下：

一、授予組織及行政財政管理廳廳長羅麗薇以下權限：

（一）簽署文化局工作人員的職務、法律或薪俸狀況作出的

Ao abrigo do disposto no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e
Chefia) e nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do
pessoal de direcção e chefia), determino o seguinte:
1. São delegadas na chefe do Departamento de Organização
e Gestão Administrativa e Financeira, Lo Lai Mei, as seguintes competências:
1) Assinar declarações e outros documentos similares, comprovativos da situação jurídico-funcional, ou remuneratória
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dos trabalhadores do Instituto Cultural, bem como autenticar
cópias dos mesmos documentos;

聲明書或其他同類的證明文件，並得確認該等文件的副本；
（二）准許簽發存檔於人力資源及行政處的文件證明，但法
律特別規定的除外。
二、倘據位人不在或因故不能視事時，本批示所規定授予的
權限僅由其代任人行使。
三、本授予的權限不妨礙收回權及監管權的行使。

2) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados na Divisão de Recursos Humanos e Administrativa, com
exclusão dos excepcionados por lei.
2. Na ausência ou impedimento do titular do cargo, as delegações de competências previstas no presente despacho são
exercidas por quem a substitua.

四、對行使現授予的權限而作出的行為，得提起必要訴願。

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

五、獲授權人自二零一七年六月十七日起在本授權範圍內所

4. Dos actos praticados no uso das competências ora delegadas cabe recurso hierárquico necessário.

作的行為，予以追認。
六、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效
力。

5. São ratificados os actos praticados pela delegada, no âmbito da presente delegação de competências, desde 17 de Junho
de 2017.
6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

二零一七年八月三日於文化局

Instituto Cultural, aos 3 de Agosto de 2017.
局長

梁曉鳴

O Presidente do Instituto, Leung Hio Ming.

（是項刊登費用為 $1,605.00）

(Custo desta publicação $ 1 605,00)

旅 遊 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

名 單

Lista

旅遊局為填補編制內技術員職 程 第一職 階一 等技術員兩
缺，經於二零一七年五月三十一日第二十二期《澳門特別行政區
公報》第二組刊登以審查文件方式進行限制性晉級開考公告。現
公佈應考人最後成績如下：
合格應考人：

分

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de dois
lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 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 22, II Série, de 31 de
Maio de 2017:
Candidatos aprovados:

valores

1.º 鄭嘉碧 ........................................................................ 78.44

1.º Chiang Ka Pek................................................................78,44

2.º 容國源 ........................................................................ 76.05

2.º Iong Kuok Un.................................................................76,05

按照第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (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 do dia seguinte à data da publicação da
lista no Boletim Oficial.

培訓》第三十六條的規定，應考人可自本成績名單公佈於《澳門
特別行政區公報》翌日起計十個工作日內向許可開考的實體提
起上訴。
（經二零一七年七月十七日社會文化司司長的批示確認）

二零一七年七月十一日於旅遊局

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de Julho de 2017).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 11 de Julho de 2017.
典試委員會：
主席：個人勞動合同

O Júri:
Elisabete Maria Bastos Yee Tam

Presidente: Elisabete Maria Bastos Yee Tam, contrato individual de trabalho.
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正選委員：首席特級技術員
首席技術員
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Vogais efectivas: Vu Kit Meng, técnica especialista principal; e

胡潔明

Chan Sao Ieng, técnica principal.

陳秀影

（是項刊登費用為 $1,429.00）

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

公 告

Anúncios

旅遊局為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律《公務人
員職程制度》和第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及
晉級培訓》的規定，以審查文件方式進行限制性晉級開考，開考
通告張貼在澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局
告示板，並公佈於本局網頁（http://industry.macaotourism.gov.
mo）及行政公職局網頁。報考應自本公告於《澳門特別行政區公
報》刊登之日緊接的首個工作日起計十天內作出：

以行政任用合同任用的高級技術員職程第一職階首席顧問
高級技術員一缺；

以行政任用合同任用的技術輔導員職程第一職階一等技術
輔導員一缺。

Torna-se público que se encontram afixados, no quadro de
informação da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), sita na
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hot
Line», 12.º andar, Macau, e publicados na página electrónica
destes Serviços (http://industry.macaotourism.gov.mo) e na
página electrónica da Direcção dos Serviços de Administração e
Função Pública, os avisos referentes à abertura dos concursos de
acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores da DST,
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras
dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento
Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos),
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, tendo em vista o preenchimento dos seguintes
lugares:
Um lugar de técnico superior assessor principal, 1.º escalão,
da carreira de técnico superior, provido em regime de contrato
administrativo de provimento;
Um lugar de adjunto-técnico de 1.a classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, provido em regime de contrato administrativo de provimento.

二零一七年七月二十八日於旅遊局

代局長

謝慶茜

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 28 de Julho de 2017.
A Directora dos Serviços, substituta, Tse Heng Sai.

（是項刊登費用為 $1,194.00）

為填補經由旅遊局以行政任用合同任用的技術員職程第一
職階特級技術員兩缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程
制度》和第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培
訓》的規定，以審查文件方式進行限制性晉級開考，開考通告張
貼在澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局告示板，
並公佈於本局網頁（http://industry.macaotourism.gov.mo）及
行政公職局網頁。報考應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊
登之日緊接的首個工作日起計十天內作出。

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

Torna-se público que se encontra afixado, no quadro de informação da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), sita na
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hot
Line», 12.º andar, Macau, e publicado na página electrónica
destes Serviços (http://industry.macaotourism.gov.mo) e na
página electrónica da Direcção dos Serviços de Administração
e Função Pública, o aviso referente à abertura do concurso de
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores da DST,
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras
dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento
Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços
públicos), para o preenchimento de dois lugares de técnico
especialista, 1.º escalão, da carreira de técnico, providos em
regime de contrato administrativo de provimento da DST, com
dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau.
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Direcção dos Serviços de Turismo, aos 2 de Agosto de 2017.

二零一七年八月二日於旅遊局
代局長

謝慶茜

A Directora dos Serviços, substituta, Tse Heng Sai.

（是項刊登費用為 $1,057.00）

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

社 會 工 作 局

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL
Anúncios

公 告
為填補社會工作局行政任用合同高級技術員職程社會工作
範疇第一職階首席顧問高級技術員一缺，以審查文件方式進行
限制性晉級開考。開考公告已刊登於二零一七年七月十九日第
二十九期《澳門特別行政區公報》第二組。根據第14/2016號行政
法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的
規定，投考人臨時名單張貼於澳門西墳馬路六號社會工作局告示
板，並上載於社會工作局網頁（ht tp://w w w.ia s.gov.mo）及行政
公職局網頁（http://www.safp.gov.mo），以供查閱。
根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，本名單被視
為確定名單。

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — «Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncios
da sede do Instituto de Acção Social (IAS), sita na Estrada do
Cemitério, n.º 6, Macau, e disponibilizada nos websites do IAS
(http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista
provisória do candidato ao concurso de acesso, condicionado,
documental, para o preenchimento de um lugar de técnico
superior assessor principal, 1.º escalão, área de serviço social,
da carreira de técnico superior, provido em regime de contrato
administrativo de provimento do IAS, cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 29, II Série, de 19 de Julho de 2017.
A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.

二零一七年七月三十一日於社會工作局

Instituto de Acção Social, aos 31 de Julho de 2017.
O Júri:

典試委員會：
代主席：首席顧問高級技術員

14003

吳潮欣

Presidente, substituto: Ng Chio Ian, técnico superior assessor
principal.

正選委員：首席顧問高級技術員

譚珮欣

Vogal efectiva: Tam Pui Ian, técnica superior assessora principal.

候補委員：首席顧問高級技術員

翁成林

Vogal suplente: Iong Seng Lam, técnico superior assessor
principal.

為填補社會工作局行政任用合同高級技術員職程教育範疇
第一職階顧問高級技術員一缺，以審查文件方式進行限制性晉
級開考。開考公告已刊登於二零一七年七月十九日第二十九期
《澳門特別行政區公報》第二組。根據第14/2016號行政法規《公
務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定，投
考人臨時名單張貼於澳門西墳馬路六號社會工作局告示板，並上
載於社會工作局網頁（http://w w w.ias.gov.mo）及行政公職局網
頁（http://www.safp.gov.mo），以供查閱。

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — «Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncios
da sede do Instituto de Acção Social (IAS), sita na Estrada do
Cemitério, n.º 6, Macau, e disponibilizada nos websites do IAS
(http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista
provisória do candidato ao concurso de acesso, condicionado,
documental, para o preenchimento de um lugar de técnico
superior assessor, 1.º escalão, área de educação, da carreira de
técnico superior, provido em regime de contrato administrativo
de provimento do IAS, cujo anúncio de abertura foi publicado
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 29, II Série, de 19 de Julho de 2017.

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，本名單被視
為確定名單。

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.
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二零一七年七月三十一日於社會工作局

Instituto de Acção Social, aos 31 de Julho de 2017.

典試委員會：

O Júri:

主席：首席顧問高級技術員

辛志元

正選委員：首席顧問高級技術員
顧問高級技術員

吳潮欣

趙文偉

為 填補社會工作局行政任用合同 高級 技術員職 程教育範
疇以及心理及輔導範疇第一職階首席高級技術員兩缺，以審查
文件方式進行限制性晉級開考。開考公告已刊登於二零一七年
七月十九日第二十九期《澳門特別行政區公報》第二組。根 據
第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第
二十六條第二款的規定，投考人臨時名單張貼於澳門西墳馬路
六號社會工作局告示板，並上載於社會工作局網頁（http://w w w.
ias.gov.mo）及行政公職局網頁（http://w w w.safp.gov.mo），以
供查閱。
根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，本名單被視
為確定名單。
二零一七年七月三十一日於社會工作局

Presidente: San Chi Iun, técnico superior assessor principal.
Vogais efectivos: Ng Chio Ian, técnico superior assessor principal; e
Chiu Man Vai, técnico superior assessor.

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — «Recrutamento, selecção,
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncios do
Instituto de Acção Social (IAS), sito na Estrada do Cemitério,
n.º 6, Macau, e disponibilizada nos websites do IAS (http://
www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Administração
e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista provisória
dos candidatos ao concurso de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de dois lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, áreas de educação e de psicologia
e aconselhamento, da carreira de técnico superior, providos
em regime de contrato administrativo de provimento do IAS,
cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 29, II Série, de 19
de Julho de 2017.
A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.
Instituto de Acção Social, aos 31 de Julho de 2017.

典試委員會：

O Júri:
主席：首席顧問高級技術員

譚珮欣

正選委員：首席顧問高級技術員
顧問高級技術員

辛志元

趙文偉

為填補社會工作局行政任用合同技術員職程社會工作範疇
第一職階首席技術員兩缺，以審查文件方式進行限制性晉級開
考。開考公告已刊登於二零一七年七月十九日第二十九期《澳門
特別行政區公報》第二組。根據第14/2016號行政法規《公務人
員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定，投考人
臨時名單張貼於澳門西墳馬路六號社會工作局告示板，並上載
於社會工作局網頁（http://w w w.ias.gov.mo）及行政公職局網頁
（http://www.safp.gov.mo），以供查閱。

Presidente: Tam Pui Ian, técnica superior assessora principal.
Vogais efectivos: San Chi Iun, técnico superior assessor principal; e
Chiu Man Vai, técnico superior assessor.

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — «Recrutamento, selecção,
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncios do
Instituto de Acção Social (IAS), sito na Estrada do Cemitério,
n.º 6, Macau, e disponibilizada nos websites do IAS (http://
www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Administração
e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista provisória
dos candidatos ao concurso de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de dois lugares de técnico principal,
1.º escalão, área de serviço social, da carreira de técnico, providos em regime de contrato administrativo de provimento do
IAS, cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 29, II Série,
de 19 de Julho de 2017.

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，本名單被視
為確定名單。

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.
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二零一七年七月三十一日於社會工作局

Instituto de Acção Social, aos 31 de Julho de 2017.

典試委員會：

O Júri:

14005

主席：首席顧問高級技術員

辛志元

Presidente: San Chi Iun, técnico superior assessor principal.

正選委員：首席高級技術員

李國彥

Vogais efectivos: Lee Kuok In, técnico superior principal; e

首席高級技術員（職務主管） 譚志廣

為填補社會工作局行政任用合同行政技術助理員職程第一
職階一等行政技術助理員一缺，以審查文件方式進行限制性晉
級開考。開考公告已刊登於二零一七年七月十九日第二十九期
《澳門特別行政區公報》第二組。根據第14/2016號行政法規《公
務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定，投
考人臨時名單張貼於澳門西墳馬路六號社會工作局告示板，並上
載於社會工作局網頁（http://w w w.ias.gov.mo）及行政公職局網
頁（http://www.safp.gov.mo），以供查閱。
根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，本名單被視
為確定名單。
二零一七年七月三十一日於社會工作局

Tam Chi Kuong, técnico superior principal (chefia funcional).

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — «Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncios
da sede do Instituto de Acção Social (IAS), sita na Estrada do
Cemitério, n.º 6, Macau, e disponibilizada nos websites do IAS
(http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista
provisória do candidato ao concurso de acesso, condicionado,
documental, para o preenchimento de um lugar de assistente
técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de
assistente técnico administrativo, provido em regime de contrato administrativo de provimento do IAS, cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 29, II Série, de 19 de Julho de 2017.
A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.
Instituto de Acção Social, aos 31 de Julho de 2017.

典試委員會：
主席：首席技術輔導員

O Júri:

陳海岸

Presidente: Chan Hoi Ngon, adjunta-técnica principal.
正選委員：一等技術輔導員

曾小芮

一等行政技術助理員

余章吉

（是項刊登費用為 $5,438.00）

為填補社會工作局行政任用合同技術輔導員職程第一職階
首席技術輔導員四缺，以審查文件方式進行限制性晉級開考。開
考公告已刊登於二零一七年七月十九日第二十九期《澳門特別行
政區公報》第二組。根據第14/2016號行政法規《公務人員的招
聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定，投考人臨時名
單張貼於澳門西墳馬路六號社會工作局告示板，並上載於社會
工作局網頁（http://www.ias.gov.mo）及行政公職局網頁（http://
www.safp.gov.mo），以供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，本名單被視
為確定名單。

二零一七年七月三十一日於社會工作局

Vogais efectivos: Chang Sio Ioi, adjunta-técnica de 1.ª classe; e
U Cheong Kat, assistente técnico administrativo de 1.ª classe
(Custo desta publicação $ 5 438,00)

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — «Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncios
do Instituto de Acção Social (IAS), sito na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, e disponibilizada nos websites do IAS
(http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista
provisória dos candidatos ao concurso de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de quatro lugares de
adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, providos em regime de contrato administrativo de
provimento do IAS, cujo anúncio de abertura foi publicado
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 29, II Série, de 19 de Julho de 2017.
A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.
Instituto de Acção Social, aos 31 de Julho de 2017.
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O Júri:

典試委員會：
主席：一等技術員

Presidente: Cheang Ka Lei, técnica de 1.ª classe.

鄭嘉梨

正選委員：二等技術員

Vogais efectivos: Chu Wai Meng, técnico de 2.ª classe; e

朱偉明

首席技術輔導員

Chan Hoi Ngon, adjunta-técnica principal.

陳海岸

為填補社會工作局編制內行政技術助理員職程第一職階一
等行政技術助理員一缺，以審查文件方式進行限制性晉級開考。
開考公告已刊登於二零一七年七月十九日第二十九期《澳門特別
行政區公報》第二組。根據第14/2016號行政法規《公務人員的招
聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定，投考人臨時名
單張貼於澳門西墳馬路六號社會工作局告示板，並上載於社會
工作局網頁（http://www.ias.gov.mo）及行政公職局網頁（http://
www.safp.gov.mo），以供查閱。
根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，本名單被視
為確定名單。

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — «Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncios
do Instituto de Acção Social (IAS), sito na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, e disponibilizada nos websites do IAS
(http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Admi
nistração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista
provisória do candidato ao concurso de acesso, condicionado,
documental, para o preenchimento de uma vaga de assistente
técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira
de assistente técnico administrativo, do quadro do pessoal do
IAS, cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 29, II Série,
de 19 de Julho de 2017.
A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.

二零一七年七月三十一日於社會工作局
典試委員會：

Instituto de Acção Social, aos 31 de Julho de 2017.

主席：首席技術輔導員

O Júri:

陳海岸

正選委員：一等技術輔導員

Presidente: Chan Hoi Ngon, adjunta-técnica principal.

曾小芮

Vogais efectivos: Chang Sio Ioi, adjunta-técnica de 1.ª classe; e
一等行政技術助理員

余章吉

U Cheong Kat, assistente técnico administrativo de 1.ª classe.

（是項刊登費用為 $2,144.00）

(Custo desta publicação $ 2 144,00)

體 育 局

INSTITUTO DO DESPORTO

名 單

Listas

為填補體育局人員編制高級技術員職程第一職階首席顧問
高級技術員三缺，經於二零一七年六月二十一日第二十五期《澳
門特別行政區公報》第二組刊登公告，通過審查文件方式進行限
制性晉級開考。現公佈投考人最後成績如下：
合格投考人：

分

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de três
lugares de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, da
carreira de técnico superior do quadro do pessoal do Instituto
do Desporto, cujo anúncio foi publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de
21 de Junho de 2017:
Candidatos aprovados:

valores

1.º 郭玉芬 ........................................................................ 88.44

1.º Kuok Iok Fan..................................................................88,44

2.º 胡友樾 ........................................................................ 86.56

2.º Wu Iao Ut........................................................................86,56

3.º 岑杰 ............................................................................ 85.81

3.º Sam Kit............................................................................85,81

N.º 32 — 9-8-2017

14007

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

按第14/2016號行政法規第三十六條的規定，投考人可自本
名單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計的十個工作日內向
許可開考的實體提起上訴。
（社會文化司司長於二零一七年七月三十一日批示認可）

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016, os candidatos podem interpor recurso da presente
lista, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte à data
da sua publicação no Boletim Oficial da RAEM, para a entidade que autorizou a abertura do concurso.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 31 de Julho de 2017).

二零一七年七月二十日於體育局

Instituto do Desporto, aos 20 de Julho de 2017.

典試委員會：

O Júri:

主席：林國洪

Presidente: Lam Kuok Hong.

正選委員：鄒國偉

Vogais efectivos: Chao Kuok Wai; e

梁建忠

Luís Leong.

為填補體育局行政任用合同人員技術員職程第一職階一等
技術員一缺，經於二零一七年六月二十一日第二十五期《澳門特
別行政區公報》第二組刊登公告，通過審查文件方式進行限制性
晉級開考。現公佈投考人最後成績如下：
合格投考人：

分

譚美珊 .................................................................................. 81
按第14/2016號行政法規第三十六條的規定，投考人可自本
名單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計的十個工作日內向
許可開考的實體提起上訴。
（社會文化司司長於二零一七年七月三十一日批示認可）

二零一七年七月二十七日於體育局

Classificativa do candidato admitido ao concurso de acesso,
condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar
de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, dos
trabalhadores providos em regime de contrato administrativo
de provimento do Instituto do Desporto, cujo anúncio foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 25, II Série, de 21 de Junho de 2017:
valores

Candidato aprovado:

Tam Mei San............................................................................. 81
Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016, o candidato pode interpor recurso da presente
lista, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte à data
da sua publicação no Boletim Oficial da RAEM, para a entidade que autorizou a abertura do concurso.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 31 de Julho de 2017).

典試委員會：

Instituto do Desporto, aos 27 de Julho de 2017.

主席：林國洪

O Júri:
Presidente: Lam Kuok Hong.

正選委員：莫子恆

Vogais efectivos: Mok Chi Hang; e
崔震聲

Choi Chan Seng.

（是項刊登費用為 $2,310.00）

公 告

(Custo desta publicação $ 2 310,00)

Anúncios
Concurso público

公開招標

«Serviços de decorações no circuito exterior para a

「第64屆澳門格蘭披治大賽車——賽道外圍佈置服務」

64.ª Edição do Grande Prémio de Macau»

按照七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，並根據社
會文化司司長於二零一七年七月三十一日的批示，體育局現為
「第64屆澳門格蘭披治大賽車—— 賽道外圍佈置服務」，代表判
給人進行公開招標程序。

Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M,
de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho do Ex.mo
Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 31
de Julho de 2017, o Instituto do Desporto vem proceder, em
representação do adjudicante, à abertura do concurso público
para os serviços de decorações no circuito exterior para a 64.ª
Edição do Grande Prémio de Macau.
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服務期按招標案卷總目錄附件V—— 技術規範第二條的規
定期間。

有意之投標者可於本招標公告刊登日起，於辦公時間上午
九時至下午一時、下午二時三十分至五時三十分，前往位於澳
門羅理基博士大馬路818號體育局總部接待處查閱卷宗或繳付
$500.00（澳門幣伍佰元正）購買招標案卷複印本一份。投標者
亦可於體育局網頁（www.sport.gov.mo）下載區內免費下載。

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

講解會將訂於二零一七年八月十五日（星期二）上午十時正
在澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓會議室進行。倘
上述講解會日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停
止辦公，則講解會的日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同
時間。

遞交投標書的截止時間為二零一七年九月四日（星期一）中
午十二時正，逾時的投標書不被接納。倘上述截標日期及時間因
颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，則上述遞交投標
書的截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

投標者須於該截止時間前將投標書交往位於上指地址的體
育局總部，且需同時繳交$56,000.00（澳門幣伍萬陸仟元正）作
為臨時保證金。如投標者選擇以銀行擔保方式時，有關擔保需
由獲許可合法在澳門特別行政區從事業務的銀行發出並以“體
育基金”為抬頭人，或前往體育局總部財政財產處繳交相同金額
的現金或支票（以“體育基金”為抬頭人）。

開標將訂二零一七年九月五日（星期二）上午九時三十分在
澳門羅理基博士大馬路818號體育局總部會議室進行。倘上述開
標日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，又
或上述截止遞交投標書的日期及時間因颱風或不可抗力之原因
順延，則開標日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

投標書自開標日起計九十日內有效。
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O prazo para a prestação dos serviços é conforme o estipulado no artigo 2 do Anexo V — Normas Técnicas do índice geral
do processo do concurso.
A partir da data da publicação do presente anúncio, os interessados podem dirigir-se ao balcão de atendimento da sede
do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo
Rodrigues, n.º 818, em Macau, no horário de expediente, das
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, para consulta do
processo do concurso ou para obtenção da cópia do processo,
mediante o pagamento de $500,00 (quinhentas) patacas. Podem
ainda ser feita a transferência gratuita de ficheiros pela internet na
área de download da página electrónica do Instituto do Desporto: www.sport.gov.mo.
Os interessados devem comparecer na sede do Instituto do
Desporto até à data limite para a apresentação das propostas
para tomarem conhecimento sobre eventuais esclarecimentos
adicionais.
A sessão de esclarecimento deste concurso público terá lugar no dia 15 de Agosto de 2017, terça-feira, pelas 10,00 horas,
na sala de reuniões do Edifício do Grande Prémio, sito na
Avenida da Amizade n.º 207, em Macau. Em caso de encerramento do Instituto do Desporto na data e hora da sessão de
esclarecimento acima mencionadas, por motivos de tufão ou
por motivos de força maior, a data e hora de sessão de esclarecimento acima mencionadas serão adiadas para a mesma hora do
primeiro dia útil seguinte.
O prazo para a apresentação das propostas termina às 12,00
horas do dia 4 de Setembro de 2017, segunda-feira, não sendo
admitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerramento
do Instituto do Desporto por motivos de tufão ou por motivos
de força maior, a data e a hora limite para a entrega de propostas acima mencionadas serão adiadas para a mesma hora do
primeiro dia útil seguinte.
Os concorrentes devem apresentar a sua proposta dentro
do prazo estabelecido, na sede do Instituto do Desporto, no
endereço acima referido, acompanhada de uma caução provisória no valor de $56 000,00 (cinquenta e seis mil) patacas.
Caso o concorrente opte pela garantia bancária, esta deve ser
emitida por um estabelecimento bancário legalmente autorizado a exercer actividade na RAEM e à ordem do Fundo do
Desporto ou deve ser efectuado um depósito em numerário ou
em cheque (emitido a favor do Fundo do Desporto) na mesma
quantia, a entregar na Divisão Financeira e Patrimonial, sita
na sede do Instituto do Desporto.
O acto público de abertura das propostas do concurso terá
lugar no dia 5 de Setembro de 2017, terça-feira, pelas 9,30
horas, no auditório da sede do Instituto do Desporto, sito na
Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau. Em
caso de encerramento do Instituto do Desporto por motivos de
tufão ou por motivos de força maior, ou em caso de adiamento
do prazo para a apresentação das propostas por motivos de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora para o acto
público de abertura das propostas acima mencionadas serão
adiados para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.
As propostas são válidas durante 90 dias a contar da data da
sua abertura.
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「體育局管轄體育設施的草地及綠化帶護理服務」

按照七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，並根據社
會文化司司長於二零一七年七月二十八日的批示，體育局現為二
零一七年十二月一日至二零二零年七月三十一日期間的體育局管
轄下列體育設施的草地及綠化帶護理服務，代表判給人進行公
開招標程序：
序號

體育設施名稱

1
2

«Serviços de tratamento dos relvados e das zonas verdes
das instalações desportivas afectas ao
Instituto do Desporto»
Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M,
de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho do Ex.mo
Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 28
de Julho de 2017, o Instituto do Desporto vem proceder, em
representação do adjudicante, à abertura do concurso público
para os serviços de tratamento dos relvados e das zonas verdes
durante o período de 1 de Dezembro de 2017 a 31 de Julho de
2020, nas seguintes instalações desportivas afectas ao Instituto
do Desporto:
Ordem

Designação das instalações desportivas

蓮峰體育中心——足球場草地

1

Relvados do campo de futebol do Centro
Desportivo Lin Fong

奧 林匹克體育中心—— 運動場的足球場草

2

Relvados do campo de futebol do Estádio
e do Quintal Desportivo (relvados da
zona de aquecimento e do campo de futebol em miniatura) do Centro Desportivo
Olímpico

地及戶外天地（熱身區及小型足球場草地）

3

草地

奧林匹克體育中心——戶外天地（投擲區）
澳門科技大學足球/田徑運動場——足球場

4

3

草地

5

澳大運動場——真草足球場（包括綠化帶）

6

蓮峰體育中心

7

巴坡沙體育中心

Relvados

游泳館

9

國際射擊中心

10

綠化帶

保齡球中心

11

網球學校

12

澳門東亞運動會體育館

13

路環小型賽車場

14

黑沙水上活動中心

有意之投標者可於本招標公告刊登日起，於辦公時間上午
九時至下午一時、下午二時三十分至五時三十分，前往位於澳
門羅理基博士大馬路818號體育局總部接待處查閱卷宗或繳付
$500.00（澳門幣伍佰元正）購買招標案卷複印本一份。投標者
亦可於體育局網頁（www.sport.gov.mo）下載區內免費下載。

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

Quintal Desportivo (relvados da zona
de lançamento) do Centro Desportivo
Olímpico

4

Relvados do Campo de Futebol/Atletismo
da Universidade de Ciência e Tecnologia
de Macau

5

Relvados do campo de futebol do Estádio
da Universidade de Macau (incluindo
zonas verdes)

6

Centro Desportivo Lin Fong

7

Centro Desportivo Tamagnini Barbosa

8

Estádio, Quintal Desportivo e Piscina do
Centro Desportivo Olímpico

奧林匹克體育中心——運動場、戶外天地及

8

14009

9
10
11

Zonas
verdes

Centro Internacional de Tiro
Centro de Bowling
Academia de Ténis

12

Nave Despor t iva dos Jogos da Á sia
Oriental de Macau

13

Kartódromo de Coloane

14

Centro Náutico de Hác-Sá

A partir da data da publicação do presente anúncio, os interessados podem dirigir-se ao balcão de atendimento da sede
do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo
Rodrigues, n.º 818, em Macau, no horário de expediente, das
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, para consulta do
processo do concurso ou para obtenção da cópia do processo,
mediante o pagamento de $50 0,0 0 (quinhentas) patacas.
Podem ainda ser feita a transferência gratuita de ficheiros pela
internet na área de download da página electrónica do Instituto
do Desporto: www.sport.gov.mo.
Os interessados devem comparecer na sede do Instituto do
Desporto até à data limite para a apresentação das propostas
para tomarem conhecimentos sobre eventuais esclarecimentos
adicionais.
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遞交投標書的截止時間為二零一七年九月六日（星期三）中
午十二時正，逾時的投標書不被接納。倘上述截標日期及時間因
颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，則遞交投標書的
截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

投標者須於該截止時間前將投標書交往位於上指地址的體
育局總部，且需同時繳交$1,040,000.00（澳門幣壹佰零肆萬元
正）作為臨時保證金。如投標者選擇以銀行擔保方式時，有關擔
保需由獲許可合法在澳門特別行政區從事業務的銀行發出並以
“體育基金”為抬頭人，或前往體育局總部財政財產處繳交相同
金額的現金或支票（以“體育基金”為抬頭人）。

開標將訂於二零一七年九月七日（星期四）上午九時三十分
在澳門羅理基博士大馬路818號體育局總部會議室進行。倘上述
開標日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，
又或上述截止遞交投標書的日期及時間因颱風或不可抗力之原
因順延，則開標日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時
間。

投標書自開標日起計九十日內有效。

O prazo para a apresentação das propostas termina às 12,00
horas do dia 6 de Setembro de 2017, quarta-feira, não sendo
admitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerramento
do Instituto do Desporto na data e hora limites para a apresentação das propostas acima mencionadas, por motivos de tufão
ou por motivos de força maior, a data e a hora limites estabelecidas para a apresentação das propostas serão adiadas para a
mesma hora do primeiro dia útil seguinte.
Os concorrentes devem apresentar a sua proposta dentro
do prazo estabelecido, na sede do Instituto do Desporto, no
endereço acima referido, acompanhada de uma caução provisória no valor de $1 040 000,00 (um milhão e quarenta mil)
patacas. Caso o concorrente opte pela garantia bancária, esta
deve ser emitida por um estabelecimento bancário legalmente
autorizado a exercer actividade na RAEM e à ordem do Fundo do Desporto ou efectuar um depósito em numerário ou em
cheque (emitido a favor do «Fundo do Desporto») na mesma
quantia, a entregar na Divisão Financeira e Patrimonial, sita
na sede do Instituto do Desporto.
O acto público de abertura das propostas do concurso terá
lugar no dia 7 de Setembro de 2017, quinta-feira, pelas 9,30
horas, no auditório da sede do Instituto do Desporto, sito na
Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau. Em
caso de encerramento do Instituto do Desporto na data e hora
para o acto público de abertura das propostas acima mencionadas, por motivos de tufão ou por motivos de força maior, ou
em caso de adiamento na data e hora limites para a apresentação das propostas, por motivos de tufão ou por motivos de
força maior, a data e a hora estabelecidas para o acto público
de abertura das propostas serão adiadas para a mesma hora do
primeiro dia útil seguinte.
As propostas são válidas durante 90 dias a contar da data da
sua abertura.
«Serviços de segurança e de venda de bilhetes nas
instalações desportivas afectas ao Instituto do Desporto»

「體育局管轄體育設施的保安及售票服務」

按照七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，並根據行
政長官於二零一七年七月三十一日的批示，體育局現為二零一八
年一月一日至二零二零年六月三十日期間的體育局管轄下列體育
設施的保安及售票服務，代表判給人進行公開招標程序：
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Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M,
de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho de S. Ex.ª
o Chefe do Executivo, de 31 de Julho de 2017, o Instituto do
Desporto vem proceder, em representação do adjudicante, à
abertura do concurso público para os serviços de segurança e
de venda de bilhetes durante o período de 1 de Janeiro de 2018
a 30 de Junho de 2020, nas seguintes instalações desportivas
afectas ao Instituto do Desporto:
Designação das instalações desportivas

體育設施名稱
1

得勝體育中心

1

Centro Desportivo da Vitória

2

巴坡沙體育中心

2

Centro Desportivo Tamagnini Barbosa

3

塔石體育館

3

Pavilhão Polidesportivo Tap Seac

4

南灣湖水上活動中心

4

Centro Náutico da Praia Grande

5

澳門綜藝館

5

Fórum de Macau

6

何東中葡小學綜合運動室

6

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

7

鮑思高體育中心

7

Centro Desportivo do Colégio D. Bosco

8

蓮峰體育中心

8

Centro Desportivo Lin Fong
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Designação das instalações desportivas

體育設施名稱
9

運動培訓中心

9

10

澳門科技大學足球/田徑運動場

11

嘉模泳池

10 Campo de Futebol/Atletismo da Universidade de Ciência
e Tecnologia de Macau

奧林匹克體育中心

Centro de Formação

11 Piscinas do Carmo

毛球區）

12 Centro Desportivo Olímpico
(Estádio, Campo de Hóquei, Quintal Desportivo, Piscina,
Parque de estacionamento e Zona de Badminton)

13

氹仔東北體育中心

13 Centro Desportivo do Nordeste da Taipa

14

澳大運動場

14 Estádio da Universidade de Macau

15

澳大運動場——西北角露天停車場

16

黑沙公園體育設施

15 Estádio da Universidade de Macau — Parque de estacionamento ao ar livre da zona noroeste

17

澳門東亞運動會體育館

18

網球學校

19

國際射擊中心

20

保齡球中心

21

路環小型賽車場

21 Kartódromo de Coloane

22

黑沙水上活動中心

22 Centro Náutico de Hác-Sá

23

竹灣水上活動中心

23 Centro Náutico de Cheoc-Van

12

（運動場/曲棍球場/戶外天地/游泳館/露天停車場及羽

有意之投標者可於本招標公告刊登日起，於辦公時間上午
九時至下午一時、下午二時三十分至五時三十分，前往位於澳
門羅理基博士大馬路818號體育局總部接待處查閱卷宗或繳付
$500.00（澳門幣伍佰元正）購買招標案卷複印本一份。投標者
亦可於體育局網頁（www.sport.gov.mo）下載區內免費下載。

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

遞交投標書的截止時間為二零一七年九月十三日（星期三）
中午十二時正，逾時的投標書不被接納。倘上述截標日期及時間
因颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，則遞交投標書
的截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

投標者須於該截止時間前將投標書交往位於上指地址的體
育局總部，且需同時繳交$976,500.00（澳門幣玖拾柒萬陸仟伍
佰元正）作為臨時保證金。如投標者選擇以銀行擔保方式時，有
關擔保需由獲許可合法在澳門特別行政區從事業務的銀行發出
並以“體育基金”為抬頭人，或前往體育局總部財政財產處繳交
相同金額的現金或支票（以“體育基金”為抬頭人）。

16 Instalações Desportivas de Hác-Sá
17 Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau
18 Academia de Ténis
19 Centro Internacional de Tiro
20 Centro de Bowling

A partir da data da publicação do presente anúncio, os interessados podem dirigir-se ao balcão de atendimento da sede
do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo
Rodrigues, n.º 818, em Macau, no horário de expediente, das
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, para consulta do
processo do concurso ou para obtenção da cópia do processo,
mediante o pagamento de $50 0,0 0 (quinhentas) patacas.
Podem ainda ser feita a transferência gratuita de ficheiros pela
internet na área de download da página electrónica do Instituto
do Desporto: www.sport.gov.mo.
Os interessados devem comparecer na sede do Instituto do
Desporto até à data limite para a apresentação das propostas
para tomarem conhecimentos sobre eventuais esclarecimentos
adicionais.
O prazo para a apresentação das propostas termina às 12,00
horas do dia 13 de Setembro de 2017, quarta-feira, não sendo
admitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerramento
do Instituto do Desporto na data e hora limites para a apresentação das propostas acima mencionadas, por motivos de tufão
ou por motivos de força maior, a data e a hora limites estabelecidas para a apresentação das propostas serão adiadas para a
mesma hora do primeiro dia útil seguinte.
Os concorrentes devem apresentar a sua proposta dentro
do prazo estabelecido, na sede do Instituto do Desporto, no
endereço acima referido, acompanhada de uma caução provisória no valor de $976 500,00 (novecentas e setenta e seis mil
e quinhentas) patacas. Caso o concorrente opte pela garantia
bancária, esta deve ser emitida por um estabelecimento bancário legalmente autorizado a exercer actividade na RAEM e
à ordem do Fundo do Desporto ou efectuar um depósito em
numerário ou em cheque (emitido a favor do «Fundo do Desporto») na mesma quantia, a entregar na Divisão Financeira e
Patrimonial, sita na sede do Instituto do Desporto.
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開標將訂於二零一七年九月十四日（星期四）上午九時三十
分在澳門羅理基博士大馬路818號體育局總部會議室進行。倘上
述開標日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦
公，又或上述截止遞交投標書的日期及時間因颱風或不可抗力
之原因順延，則開標日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同
時間。

投標書自開標日起計九十日內有效。

O acto público de abertura das propostas do concurso terá
lugar no dia 14 de Setembro de 2017, quinta-feira, pelas 9,30
horas, no auditório da sede do Instituto do Desporto, sito na
Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau. Em
caso de encerramento do Instituto do Desporto na data e hora
para o acto público de abertura das propostas acima mencionadas, por motivos de tufão ou por motivos de força maior, ou
em caso de adiamento na data e hora limites para a apresentação das propostas, por motivos de tufão ou por motivos de
força maior, a data e a hora estabelecidas para o acto público
de abertura das propostas serão adiadas para a mesma hora do
primeiro dia útil seguinte.
As propostas são válidas durante 90 dias a contar da data da
sua abertura.

二零一七年八月四日於體育局

局長

潘永權

Instituto do Desporto, aos 4 de Agosto de 2017.
O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

（是項刊登費用為 $9,823.00）

通 告

（開考編號：001-TSS-ID-2017）

按照社會文化司司長於二零一七年七月二十五日的批示，以
及根據第6/2010號法律《藥劑師及高級衛生技術員職程制度》、
第1 2 / 2 01 2 號 行政 法 規《高 級衛生 技術員職 務範 疇的從 業方
式》、第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第14/2016號行
政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，體育局現
通過考核方式進行統一管理的對外開考，以錄取四名實習人員
參加進入高級衛生技術員職程（康復職務範疇——物理治療）所
必需的實習，以便填補體育局人員編制第一職階二等高級衛生技
術員（康復職務範疇——物理治療）四缺。

1. 開考類別、有效期及負責實體

(Custo desta publicação $ 9 823,00)

Aviso
(N.º do Concurso: 001-TSS-ID-2017)
Faz-se público que, por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Julho de
2017, e nos termos definidos na Lei n.º 6/2010 «Regime das
carreiras de farmacêutico e de técnico superior de saúde», no
Regulamento Administrativo n.º 12/2012 «Formas de exercício das áreas funcionais da carreira de técnico superior de
saúde», na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», se
encontra aberto o concurso de gestão uniformizada externo,
com prestação de provas, para a admissão de quatro lugares
de estagiário ao estágio para ingresso na carreira de técnico
superior de saúde de 2.ª classe, área funcional de reabilitação
— fisioterapia, com vista ao preenchimento de quatro lugares de técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de técnico superior de saúde, área funcional de reabilitação — fisioterapia, do quadro de pessoal do Instituto do
Desporto:
1. Tipo de concurso, validade e entidades responsáveis

本開考為統一管理的對外開考，以考核方式進行，各甄選程
序由本局負責。

本開考的有效期於實習人員名額被錄取後屆滿。

2. 報考條件

凡於報考期限屆滿前符合以下條件者，均可報考：

2.1. 澳門特別行政區永久性居民；

Trata-se de concurso de gestão uniformizada externo, com
prestação de provas, sendo o processo de selecção de responsabilidade deste serviço.
O presente concurso é válido até ao preenchimento dos lugares para que foi aberto.
2. Condições de candidatura
Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as
seguintes condições, até ao termo do prazo de apresentação
das candidaturas:
2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa
Especial de Macau;
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2.2. 根據經十二月二十八日第62/98/M號法令修改之十二月
二十一日第87/89/ M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通
則》第十條第一款b）至f）項所規定的擔任公職的一般要件；
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2.2. Preencham os requisitos gerais para o desempenho de
funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo
10.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública
de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de
Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M,
de 28 de Dezembro;

2.3. 具備物理治療學士學位學歷。

2.3. Possuam, como habilitações académicas, licenciatura em
fisioterapia.

3. 報考方式、期限、地點及報名時應備妥的資料及文件

3. Forma, prazo, local de apresentação de candidaturas e elementos e documentos que as devem acompanhar

3.1. 報考期限為二十日，自本通告公佈於《澳門特別行政區

3.1. O prazo para a apresentação de candidaturas é de 20
(vinte) dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau;

公報》之日緊接的首個工作日起計；

3.2. 投考人須填寫經第238/2016號行政長官批示核准的申
請書《統一管理開考報名表》，並須連同下款所指的文件，於報
考期限內的辦公時間（中午不休息），由投考人或他人親身遞交
到澳門羅理基博士大馬路818號體育局總部。若文件由投考人親
身遞交需出示本人的身份證明文件正本；若文件由他人遞交無
須提交授權書，但需出示兩人的身份證明文件正本。

3.3. 應遞交的文件：

a）有效身份證明文件副本；

3.2. A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento da «Ficha de Inscrição em Concurso de Gestão Uniformizada», em formulário aprovado pelo Despacho do Chefe do
Executivo n.º 238/2016, devendo a mesma ser entregue, conjuntamente com os documentos indicados no número seguinte,
pessoalmente, pelo próprio ou por outra pessoa dentro do prazo de apresentação da candidatura e durante as horas normais
de expediente (sem interrupção à hora do almoço), na sede do
Instituto do Desporto, sito na Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues,
n.º 818, em Macau. Se os documentos forem apresentados pelo
candidato é necessário apresentar o documento de identificação original. Se os documentos forem entregues por outra pessoa não é necessário apresentar a procuração, mas os originais
dos documentos de identificação dessa pessoa e do candidato;
3.3. Documentos a apresentar:
a) Cópia do documento de identificação válido;

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）經投考人簽 署的以第238/2016號行政長官批示核准的
《統一管理開考履歷表》，須附同表內提及的證明文件副本；

d）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出的個
人資料紀錄，其內載明曾擔任的職務、現處職程和職級、與公職
聯繫的性質、在現職級及在公職的年資，以及參加開考所需的工
作表現評核、職業培訓。

屬統一 管 理的 對外開考，如投 考人所提交的上 述a）、b）
及c）項的證明文件為普通副本，應於第14/2016號行政法規第
三十七條第五款（二）項所指的提交文件期間屆滿前，提交該等
文件的正本或經認證的副本。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有第
3.3點中的a）、b）及d）項所指的文件，則無須提交，但須於報考
時明確聲明該事實。

b) Cópia da documentação comprovativa das habilitações
académicas exigidas no presente aviso;
c) «Nota Curricular para Concurso de Gestão Uniformizada», em formulário aprovado pelo Despacho do Chefe do
Executivo n.º 238/2016, devidamente assinado, devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos comprovativos
mencionados na nota;
d) 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 e da formação profissional relevantes para apresentação a concurso.
No concurso de gestão uniformizada externo se o candidato
tiver apresentado cópia simples dos documentos comprovativos
referidos nas alíneas a), b) e c), deve entregar os originais ou
cópias autenticadas dos referidos documentos até ao fim do
prazo para a entrega dos documentos a que se refere a alínea 2)
do n.º 5 do artigo 37.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.
Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispensados de apresentar os documentos referidos nas alíneas a), b)
e d) do ponto 3.3, se os mesmos já se encontrarem arquivados
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado
expressamente tal facto na apresentação da candidatura.
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3.4. 上指專用格式的《統一管理開考報名表》及《統一管理
開考履歷表》可於印務局購買或於該局及體育局網頁內下載。
4. 職務範疇的從業方式
為有肢體障礙、精神障礙、發育障礙或其他功能障礙者進行
康復治療的工作，透過分析及評估身體的活動及姿勢並制訂適
合的治療計劃，以達致預防疾病、促進健康、治療疾病、舒緩疼
痛、康復及提高活動能力的目的，從而改善及加強個人自主性及
職業能力。
5. 職務內容
二等高級衛生技術員的職務尤其包括：
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3.4. Os formulários próprios acima referidos: «Ficha de Inscrição em Concurso de Gestão Uniformizada» e «Nota Curricular para Concurso de Gestão Uniformizada» podem ser
adquiridos na Imprensa Oficial ou descarregados nas páginas
electrónicas da referida entidade pública e do Instituto do Desporto.
4. Formas de exercício das áreas funcionais
Execução de terapia de reabilitação aos indivíduos com disfunção de natureza física, mental, de desenvolvimento ou outra, através da análise e avaliação do movimento e da postura
do corpo e da elaboração de um programa de terapia adequado, que têm por objectivo a prevenção da doença, a promoção
da saúde, bem como o tratamento de doenças, o alívio da dor, a
reabilitação e elevação da capacidade de movimento, para melhoria e intensificação da autonomia e capacidade profissional
do indivíduo.
5. Conteúdo funcional

5.1. 指導及協調由其管理的衛生範疇的其他專業人員執行工
作；

Ao técnico superior de saúde de 2.ª classe são atribuídas, nomeadamente as seguintes funções:

5.2. 在相關治療程序中對病人作出評估；

5.1. Orientar e coordenar a execução do trabalho efectuado
por outros profissionais da área da saúde que lhe forem afectos;

5.3. 以合適的技術及方法確保治療程序的執行，並促進病人

5.2. Avaliar os doentes no decurso do respectivo processo de
tratamento;

在其康復過程中的知情參與；
5.4. 提供對促進病人及居民福祉及生活素質屬必要的醫療
服務。
6. 薪俸、工作條件及福利

5.3. Assegurar a aplicação, através de técnicas e métodos
apropriados, do programa de tratamento, promovendo a participação esclarecida dos doentes no processo de reabilitação;
5.4. Prestar os cuidados de saúde necessários à promoção do
bem-estar e qualidade de vida dos doentes e da população.
6. Vencimento, e outras condições de trabalho e regalias

6.1. 第一職階二等高級衛生技術員之薪俸點為第6/2010號
法律《藥劑師及高級衛生技術員職程制度》附件表二所載的460
點；
6.2. 其他工作條件及福利按現行公職法律制度及高級衛生
技術員職程制度的一般及特別標準。
7. 錄取進入實習的甄選方法
7.1. 甄選採用以下評分方法及比例計算：
a）知識考試——50%；
b）甄選面試——30%；

6.1. O técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 460 da tabela indiciária de vencimento constante
do mapa 2 do anexo da Lei n.º 6/2010 «Regime das carreiras de
farmacêutico e de técnico superior de saúde»;
6.2. As demais condições de trabalho e regalias obedecem os
critérios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função
Pública e do Regime da Carreira de Técnico Superior de Saúde.
7. Método de selecção
7.1. A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos
de selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da
seguinte forma:
a) Prova de conhecimentos: 50%;
b) Entrevista de selecção: 30%;
c) Análise curricular: 20%.

c）履歷分析——20%。
7.2. 在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示；
7.3. 上述第7.1點a）項的甄選方法屬淘汰性質，得分低於50
分者即被淘汰且不得進入下一項甄選；

7.2. Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção são classificados de 0 a 100;
7.3. O método referido na alínea a) do ponto 7.1 tem carácter
eliminatório. Considerando-se excluídos, não sendo admitidos
aos métodos seguintes, os candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores;
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7.4. 缺席或放棄任何一項考試者即被除名。

7.4. O candidato que falte ou desista de qualquer prova é automaticamente excluído.

知識考試以筆試方式進行，時間為三小時。

A prova de conhecimentos reveste a forma de uma prova escrita e tem a duração de 3 (três) horas.

知識考試是評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能力
及一般知識或專門知識的水平。
甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否
適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務。
履歷分析是藉衡量投考人的學歷、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，審核其擔任某
一職務的能力。
最後成績以0分至100分表示。最後成績是在各種甄選方法
中得分的加權算術平均數。在淘汰試或最後成績中得分低於50
分的投考人，均作被淘汰論。
如投考人得分相同，則按照第14/2016號行政法規第三十四
條規定訂出排名的優先次序。
8. 考試範圍
考試範圍包括以下內容：
8.1. 第19/2015號行政法規——體育局的組織及運作；
8.2. 一般知識：有關運動科學，解剖學，生理學，心理學，神
經科學，創傷與疾病的一般知識；
8.3. 專門知識：有關運動療法的專門知識；有關運動醫學的
專業知識；有關運動創傷及康復之專門知識；有關對參與大型運
動比賽及精英運動員培訓之物理治療與康復支援的專門知識；
有關生物力學及人體工程學的專門知識；有關物理電療法，手法
治療的專門知識；有關骨科，心肺科，神經系統科疾病的物理治
療及處理的專門知識；有關預防及控制感染的基礎研究和分析
的專門知識。
筆試以投考人選擇的正式語文（中文或葡文）及以閉卷方式
作考核，查閱上述第8.1.點的法例除外。
9. 公佈名單
知識考試的地點、日期及時間將於《澳門特別行政區公報》
公佈。
臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門羅理基博
士大馬路818號體育局總部接待處及上載於體育局網頁（ht t p://
www.sport.gov.mo）。

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências técnicas e o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de determinada função.
A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequação dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais.
A análise curricular visa examinar a preparação do candidato para o desempenho de determinada função, ponderando
a habilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos
realizados e a formação profissional complementar.
Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores.
A classificação final resulta da média aritmética ponderada
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados.
Consideram-se excluídos os candidatos que, na prova eliminatória ou na classificação final, obtenham classificação inferior a
50 valores.
Em caso de igualdade classificativa são aplicados os critérios
de preferência sucessiva previstos no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.
8. Programa de prova
O programa abrange as seguintes matérias:
8.1. Regulamento Administrativo n.º 19/2015 — Organização
e funcionamento do Instituto do Desporto;
8.2. Conhecimentos gerais: conhecimentos gerais sobre Cinesiologia, Anatomia, Fisiologia, Psicologia, Neurociência,
Trauma e Doença;
8.3. Conhecimentos específicos: conhecimentos específicos
sobre Terapia de exercício; Medicina Desportiva; Lesões desportivas e reabilitação; Fisioterapia e reabilitação assistida no
âmbito de participação nos grandes eventos desportivos e na
formação de atletas de alto rendimento; Biomecânica e ergonomia; Electro-fisioterapia, Terapia manual; Fisioterapia e
tratamento das doenças de Ortopedia, Cardiopulmonar e Neurologia; Pesquisa básica e análise sobre a prevenção e controlo
de infecção.
A prova escrita é realizada na língua oficial (chinesa ou portuguesa) escolhida pelo candidato e sem consulta, com excepção da consulta da legislação referida no ponto 8.1.
9. Publicação das listas
O local, data e hora de realização da prova de conhecimentos são publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
As listas provisória, definitiva e classificativa são afixadas
na sede do Instituto do Desporto, sito na Avenida Dr. Rodrigo
Rodrigues, n.º 818, Macau, e disponibilizadas na página electrónica do Instituto do Desporto (http://www.sport.gov.mo).
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載明名單的張貼及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政
區公報》公佈。

最後成績名單經認可後將公佈於《澳門特別行政區公報》及
體育局網頁（http://www.sport.gov.mo）。
10. 進入實習
通過各甄選方法取得合格的投考人，按得分由高至低排列名
次，並按照最後成績的順序錄取排名前四名合格投考人進行實
習。
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Os anúncios sobre os locais de afixação e de consulta das
referidas listas são também publicados no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau.
A lista classificativa final, depois de homologada, é publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau e disponibilizada na página electrónica do Instituto do
Desporto (http://www.sport.gov.mo).
10. Admissão ao estágio
Os candidatos aprovados em todos os métodos de selecção
acima referidos são ordenados em lista classificativa final, por
ordem decrescente segundo os valores obtidos, sendo os primeiros quatro classificados admitidos ao estágio.
11. Regime de estágio

11. 實習制度
實習按照二零一六年七月十二日第31/GP/2016號體育局局長
批示之《體育局高級衛生技術員職程入職實習規章》進行。

O estágio é efectuado em conformidade com o «Regulamento de Estágio para Ingresso na Carreira de Técnico Superior
de Saúde do Instituto do Desporto», aprovado pelo Despacho
do Presidente do Instituto do Desporto n.º 31/GP/2016, de 12
de Julho de 2016.
11.1. Duração

11.1. 期間
實習為期一年。
11.2. 是次實習主要目的是讓實習人員將所獲得的知識應用
到實踐中，以便在實際工作環境中，學習瞭解擬要擔任第一職階
二等高級衛生技術員的職務以及與每一工作崗位相關的具體特

O estágio tem a duração de 1 (um) ano.
11.2. O estágio tem por principal objectivo proporcionar a
aplicação prática dos conhecimentos adquiridos e a aprendizagem em contexto real de trabalho das funções a desempenhar
como técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, e das
especificidades concretas inerentes ao posto de trabalho a ocupar.
11.3. Regime de frequência da formação específica e vencimento

性。
11.3. 進行實習的制度及薪俸
實習人員按照下列其中一種制度進行實習：
a）如不屬公務員，應按行政任用合同制度進行實習，而報酬
為進入職程中第一職等第一職階的薪俸點減20點，即440點；
b）如屬公務員，應按定期委任制度進行實習，如實習人員的
原薪俸高於上項所指報酬，則維持收取原薪俸。
11.4. 實習大綱及評核
實習大綱、評核制度、最後評核、其他條件和運作規則等載
於由體育局局長二零一六年七月十二日第31/GP/2016號批示核
准之《體育局高級衛生技術員職程入職實習規章》及二零一六年
七月十二日第32/GP/2016號批示核准之《高級衛生技術員職程
（康復範疇——物理治療）實習人員培訓計劃》。投考人可登入
體育局網頁（http://www.sport.gov.mo）查閱有關規章。
11.5. 自實習成績名單公佈日起計，實習成績有效期為兩年。

A frequência do estágio faz-se num dos seguintes regimes:
a) Em regime de contrato administrativo de provimento,
tratando-se de não funcionários, sendo remunerados pelos índices previstos para o 1.º escalão das respectivas categorias de
ingresso, diminuído de 20 pontos da tabela indiciária, ou seja,
é remunerado pelo índice 440;
b) Em regime de comissão de serviço, tratando-se de funcionários, mantendo o vencimento de origem se este for superior
ao previsto na alínea anterior.
11.4. Programa do estágio e avaliação
O programa do estágio, sistema de avaliação, classificação
final e as demais condições e regras de funcionamento do estágio encontram-se definidos no Despacho n.º 31/GP/2016, de 12
de Julho de 2016, do Presidente do Instituto do Desporto, que
aprovou o «Regulamento de Estágio para Ingresso na Carreira
de Técnico Superior de Saúde do Instituto do Desporto», e no
Despacho n.º 32/GP/2016, de 12 de Julho de 2016, que aprovou
o «Programa de formação para estagiários da carreira de técnico superior de saúde da área funcional de reabilitação do Instituto do Desporto (Fisioterapia)». Os candidatos podem aceder
aos referidos regulamentos através da consulta na página electrónica do Instituto do Desporto (http://www.sport.gov.mo).
11.5. O estágio mantém-se válido durante 2 (dois) anos, a
contar da data da publicação da lista classificativa do estágio.
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12. Ordenação de estagiários

12. 實習人員排名
實習結束後，實習人員按成績高低排列於成績名單內，該名
單由社會文化司司長認可後公佈於《澳門特別行政區公報》。可
根據第14/2016號行政法規第三十六條為入職開考的最後成績名
單而定的規則，針對成績名單提出上訴。
13. 合格實習人員的任用

Concluído o estágio, os estagiários são ordenados em lista
classificativa homologada por despacho do Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura e publicada no Boletim Oficial da
RAEM. Há lugar a recurso da lista classificativa, nos termos
estabelecidos no artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016, para a lista de classificação final no concurso de
ingresso na carreira.
13. Provimento de estagiários aprovados

13.1. 合格實習人員的任用按照成績名單次序為之。合格實
習人員將獲委任為體育局人員編制第一職階二等高級衛生技術
員（康復職務範疇——物理治療）；
13.2. 未獲任用的實習人員將因應情況被解除行政任用合同
或終止定期委任。
14. 適用法例

13.1. O provimento dos estagiários aprovados efectua-se
de acordo com a ordem estabelecida na lista classificativa. Os
estagiários aprovados são providos, na categoria de técnico
superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, área funcional de
reabilitação — fisioterapia, do quadro de pessoal do Instituto
do Desporto;
13.2. Consoante os casos, para os estagiários não providos
caduca o contrato administrativo de provimento ou é dada por
terminada a comissão de serviço.
14. Legislação aplicável

本開考由第6/2010號法律《藥劑師及高級衛生技術員職程
制度》、第12/2012號行政法規《高級衛生技術員職務範疇的從
業方式》、第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第14/2016
號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。
15. 注意事項
投考人之個人資料只作是次招聘用途，所有的投考人資料將
按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處理。
16. 典試委員會

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da
Lei n.º 6/2010 «Regime das carreiras de farmacêutico e de
técnico superior de saúde», do Regulamento Administrativo
n.º 12/2012 «Formas de exercício das áreas funcionais da carreira de técnico superior de saúde», da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos».
15. Observação
Os dados pessoais do concorrente servem apenas para efeitos
de recrutamento. Todos os dados da candidatura são tratados
de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da Protecção
de Dados Pessoais».
16. Composição do júri

典試委員會由下列成員組成：

O júri do concurso tem a seguinte composição:
主席：體育局運動醫學中心主任
正選委員：衛生局顧問醫生

江世恩

Presidente: Sérgio Rosário da Conceição, director do Centro
de Medicina Desportiva do Instituto do Desporto.

黃穗濤

衛生局首席高級衛生技術員
候補委員：衛生局首席高級衛生技術員

Vogais efectivos: Wong Soi Tou, médico consultor dos Serviços de Saúde; e

吳曉玲

Ng Io Leng, técnico superior de saúde principal dos Serviços
de Saúde.

林頴然

體育局組織及行政財政管理廳廳長

林國洪

Vogais suplentes: Lam Wing Yin, técnico superior de saúde
principal dos Serviços de Saúde; e
Lam Kuok Hong, chefe do Departamento de Organização e
Gestão Administrativa e Financeira do Instituto do Desporto.

二零一七年八月四日於體育局

Instituto do Desporto, aos 4 de Agosto de 2017.
局長
（是項刊登費用為 $12,168.00）

潘永權

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.
(Custo desta publicação $ 12 168,00)
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高 等 教 育 輔 助 辦 公 室

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

名 單

Listas

為填補高等教育輔助辦公室行政任用合同任用的技術員職
程第一職階首席技術員三缺，經於二零一七年六月二十八日第
二十六期《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的公告。現公佈最後成績名單如
下：

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, para o preenchimento
de três lugares de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de
técnico, providos em regime de contrato administrativo de provimento do GAES, cujo anúncio de abertura foi publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 26, II Série, de 28 de Junho de 2017:
Candidatos aprovados:

合格准考人：

分

1.º 洪燕飛 ........................................................................ 82.28
2.º 周菲凡 ........................................................................ 81.94

valores

1.º Hong In Fei.....................................................................82,28
2.º Chao Fei Fan...................................................................81,94
3.º Cheng Oi Lam................................................................81,28

3.º 程靄霖 ........................................................................ 81.28
根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級
培訓》第三十六條規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個工
作日內向許可開考的實體提起上訴。

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

（經社會文化司司長於二零一七年七月二十七日的批示認可）

Assuntos Sociais e Cultura, de 27 de Julho de 2017).

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 19 de Julho de
2017.

二零一七年七月十九日於高等教育輔助辦公室

O Júri do concurso:

典試委員會：
主席：高等教育輔助辦公室職務主管

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candidatos podem interpor recurso da presente lista, no prazo de dez
dias úteis, contados da data da sua publicação, para a entidade
que autorizou a abertura do concurso.

Presidente: Chan Ka Hou, chefia funcional do Gabinete de
Apoio ao Ensino Superior.

陳家豪

正選委員：高等教育輔助辦公室顧問高級技術員

黎慧明

Vogais efectivos: Lai Vai Meng, técnica superior assessora do
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior; e

高等教育輔助辦公室顧問高級技術員

梁永安

Leung Wing On, técnico superior assessor do Gabinete de
Apoio ao Ensino Superior.

為填補高等教育 輔助辦公室行政任用合同任用的 技術輔
導員職程第一職階一等技術輔導員一缺，經於二零一七年六月
二十八日第二十六期《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的公告。現公佈最後成
績名單如下：
合格准考人：

分

蔡樺娟 ............................................................................. 80.78
根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級
培訓》第三十六條規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個工
作日內向許可開考的實體提起上訴。

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, para o preenchimento de
um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, provido em regime de contrato administrativo de provimento do GAES, cujo anúncio de abertura foi
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, de 28 de Junho de 2017:
Candidato aprovado:

valores

Choi Wa Kun.........................................................................80,78
Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias
úteis, contados da data da sua publicação, para a entidade que
autorizou a abertura do concurso.
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(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 27 de Julho de 2017).

二零一七年七月十九日於高等教育輔助辦公室

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 19 de Julho de
2017.

典試委員會：

O Júri do concurso:

主席：高等教育輔助辦公室職務主管

Presidente: Chan Ka Hou, chefia funcional do Gabinete de
Apoio ao Ensino Superior.

陳家豪

正選委員：高等教育輔助辦公室顧問高級技術員

黎慧明

Vogais efectivos: Lai Vai Meng, técnica superior assessora do
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior; e

高等教育輔助辦公室顧問高級技術員

梁永安

Leung Wing On, técnico superior assessor do Gabinete de
Apoio ao Ensino Superior.

（是項刊登費用為 $2,825.00）

(Custo desta publicação $ 2 825,00)

澳 門 大 學

UNIVERSIDADE DE MACAU

公告

Anúncios

（公開招標編號：PT/019/2017）

(Concurso Público n.º PT/019/2017)

“澳門大學——N22科研大樓五樓中華醫藥研究院靶標與篩選
中心建造工程”
公開招標
根據刊登於二零一五年十二月三十一日第五十二期第二組
《澳門特別行政區公報》副刊澳門大學通告內澳門大學校長之
授權，現公佈以下公開招標公告：

1. 招標實體：澳門大學。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：澳門大學—— N22科研大樓五樓中華醫藥研
究院。

4. 承攬工程目的：為承攬澳門大學—— N22科研大樓五樓中
華醫藥研究院靶標與篩選中心建造工程。

Concurso público para «A empreitada de construção do
Centro de Estudo dos Alvos de Medicamentos e de Selecção
de Medicamentos, do Instituto de Ciências Médicas Chinesas,
localizado no 5.º andar do Edifício de Investigação Científica,
N22, da Universidade de Macau»
No uso dos poderes delegados pelo reitor da Universidade
de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 52, II Série, Suplemento, de 31 de Dezembro de
2015, publica-se o seguinte anúncio de concurso público:
1. Entidade que põe a obra a concurso: Universidade de Macau.
2. Modalidade do concurso: concurso público.
3. Local de execução da obra: Instituto de Ciências Médicas
Chinesas, localizado no 5.º andar do Edifício de Investigação
Científica, N22, da Universidade de Macau.
4. Objecto da empreitada: empreitada de construção do
Centro de Estudo dos Alvos de Medicamentos e de Selecção
de Medicamentos, do Instituto de Ciências Médicas Chinesas,
localizado no 5.º andar do Edifício de Investigação Científica,
N22, da Universidade de Macau.

5. 最長總施工期：270日曆天，工期較短為佳。

5. Prazo máximo de execução: 270 dias corridos. É dada preferência ao prazo de execução mais curto.

6. 標書的有效期：標書的有效期為90日曆天，由公開開標日

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de 90 dias corridos, a contar da data do acto público do concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa
do concurso.

起計，可按《招標方案》規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.
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8. 臨時擔保：澳門幣肆拾肆萬元正（$440,0 0 0.0 0），以現
金、抬頭為「澳門大學」之本票或銀行/保險擔保書提供。
9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須
從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔
保之追加）。
10. 底價：不設底價。
11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及
在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其
註冊申請的批准。
12. 講解會地點、日期及時間：
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8. Caução provisória: $ 440 000,00 (quatrocentas e quarenta
mil patacas), a prestar em numerário ou mediante ordem de
caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a favor da Universidade de Macau.
9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das
importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um
dos pagamentos parciais, são deduzidos 5% para garantia do
contrato, como reforço da caução definitiva prestada).
10. Preço base: não há.
11. Condições de admissão: entidades inscritas na Direcção
dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, na modalidade de execução de obras, e entidades que tenham entregado
o pedido de tal inscrição antes da data do acto público, estando
a admissão do segundo caso sujeita a aprovação do respectivo
pedido.
12. Local, data e hora da sessão de esclarecimento:

地點：中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，
4009室。
日期及時間：二零一七年八月十五日（星期二）下午三時正。
13. 交標地點、日期及時間：
地點：中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，
4012室採購處。
截止日期及時間：二零一七年九月六日（星期三）下午五時

Local: sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo (N6),
na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, Taipa,
Macau, China.
Data e hora: 15 de Agosto de 2017, terça-feira, às 15,00
horas.
13. Local, data e hora limite para entrega das propostas:
Local: Secção de Aprovisionamento, sita na sala 4012, 4.º
andar do Edifício Administrativo (N6), na Universidade de
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.
Data e hora limite: 6 de Setembro de 2017, quarta-feira, até
às 17,30 horas.

三十分正。
14. Local, data e hora do acto público:
14. 公開開標地點、日期及時間：
地點：中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，
4009室。
日期及時間：二零一七年九月七日（星期四）上午十時正。
根據十一月八日第74/99/M號法令第八十條所規定的效力，
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
代表應出席公開開標。
15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：
地點：中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，

Local: sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo (N6),
na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, Taipa,
Macau, China.
Data e hora: 7 de Setembro de 2017, quinta-feira, às 10,00
horas.
Os concorrentes ou os seus representantes devem estar
presentes no acto público da abertura das propostas para os
efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de
8 de Novembro, e também para esclarecer as eventuais dúvidas
relativas aos documentos apresentados no concurso.
15. Local, horário e preço para exame do processo e obtenção da cópia:
Local: Secção de Aprovisionamento, sita na sala 4012, 4.º
andar do Edifício Administrativo (N6), na Universidade de
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.

4012室採購處。
時 間：自本公 告 公 佈日起 至 公 開 招 標 截 標日期 止，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
於採購處可 取得公開招標 案 卷副本，每份為澳門幣 貳仟元 正
（$2,000.00）。

Horário: nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30
às 17,30 horas, desde a data de publicação do presente anúncio
até à data limite para a entrega das propostas.
Preço: na Secção de Aprovisionamento podem ser adquiridas
cópias do processo do concurso público, pelo preço de $ 2 000,00
(duas mil patacas) cada exemplar.
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16. Critérios de apreciação das propostas e respectivos pesos
de ponderação:

16. 評標準則及其所佔之比重：

—— 合理工期及工作計劃：15%

— Razoabilidade do prazo e plano de execução: 15%;

—— 施工及管理人員之經驗和資歷：15%

— Experiência e qualificação do pessoal de execução e gestão: 15%;

—— 同類型工程之施工經驗：10%

— Experiência de execução de obras da mesma natureza:
10%;

—— 專業家具、設備、產品及材料質量：15%

— Qualidade dos móveis, equipamentos, produtos e materiais especializados: 15%;

—— 廉潔誠信：5%

— Integridade e honestidade: 5%;
— Preço (o preço mais baixo terá a pontuação mais alta neste critério): 40%.

—— 價格（價格最低是項評分最高）：40%

Total: 100%.

總分數：100%
17. 附加的說明文件：由二零一七年八月九日（星期三）至截
標日止，投標者應前往中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行
政樓四樓，4012室採購處，以了解有否附加之說明文件。
二零一七年八月一日於澳門大學

17. Esclarecimentos: os concorrentes devem comparecer
na Secção de Aprovisionamento, sita na sala 4012, 4.º andar
do Edifício Administrativo (N6), na Universidade de Macau,
Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, a partir de 9
de Agosto de 2017, quarta-feira, inclusive, até findo o prazo de
entrega das propostas, para tomar conhecimento de eventuais
esclarecimentos adicionais.
Universidade de Macau, 1 de Agosto de 2017.

副校長 高薇
A Vice-Reitora, Kou Mei.
（是項刊登費用為 $4,734.00）

(Custo desta publicação $ 4 734,00)

（公開招標編號：PT/025/2017）

(Concurso Público n.º PT/025/2017)

“澳門大學——S36教職員宿舍建築工程”

Concurso público para a «Empreitada da obra de

公開招標

construção da residência de docentes e funcionários S36
da Universidade de Macau»

根據刊登於二零一五年十二月三十一日第五十二期第二組
《澳門特別行政區公報》副刊澳門大學通告內澳門大學校長之
授權，現公佈以下公開招標公告：

1. 招標實體：澳門大學。

No uso dos poderes delegados pelo reitor da Universidade de
Macau, conforme aviso da Universidade de Macau publicado
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 52, II Série, Suplemento, de 31 de Dezembro de 2015, publica-se o seguinte anúncio de concurso público:
1. Entidade que põe a obra a concurso: Universidade de Macau.

2. 招標方式：公開招標。
3. 施工地點：澳門大學——S36教職員宿舍。
4. 承攬工程目的：為承攬澳門大學——S36教職員宿舍建築
工程。

5. 最長總施工期：200日曆天，工期較短為佳。
6. 標書的有效期：標書的有效期為90日曆天，由公開開標日
起計，可按《招標方案》規定延期。

2. Modalidade do concurso: concurso público.
3. Local de execução da obra: residência de docentes e funcionários S36 da Universidade de Macau.
4. Objecto da empreitada: empreitada da obra de construção
da residência de docentes e funcionários S36 da Universidade
de Macau.
5. Prazo máximo de execução: 200 dias corridos. É dada preferência ao prazo de execução mais curto.
6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de 90 dias corridos, a contar da data do acto público do concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa
do concurso.
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7. 承攬類型：以系列價金承攬。
8. 臨時擔保：澳門幣叁拾壹萬玖仟元正（$319,000.00），以
現金、抬頭為「澳門大學」之本票或銀行/保險擔保書提供。
9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須
從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔
保之追加）。
10. 底價：不設底價。
11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及
在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其
註冊申請的批准。
12. 講解會地點、日期及時間：
地點：中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，
4009室。
日期及時間：二零一七年八月十四日（星期一）下午三時正。
13. 交標地點、日期及時間：
地點：中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，
4012室採購處。
截止日期及時間：二零一七年九月七日（星期四）下午五時
三十分正。
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7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.
8. Caução provisória: $ 319 000,00 (trezentas e dezanove mil
patacas), a prestar em numerário ou mediante ordem de caixa,
garantia bancária ou seguro de caução, a favor da Universidade
de Macau.
9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das
importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um
dos pagamentos parciais, são deduzidos 5% para garantia do
contrato, como reforço da caução definitiva prestada).
10. Preço base: não há.
11. Condições de admissão: entidades inscritas na Direcção
dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, na modalidade de execução de obras, e entidades que tenham entregado
o pedido de tal inscrição antes da data do acto público, estando
a admissão do segundo caso sujeita a aprovação do respectivo
pedido.
12. Local, data e hora da sessão de esclarecimento:
Local: Sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo (N6),
na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, Taipa,
Macau, China.
Data e hora: 14 de Agosto de 2017, segunda-feira, às 15,00
horas.
13. Local, data e hora limite para entrega das propostas:
Local: Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º
andar do Edifício Administrativo (N6), na Universidade de
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.
Data e hora limite: 7 de Setembro de 2017, quinta-feira, até
às 17,30 horas.
14. Local, data e hora do acto público:

14. 公開開標地點、日期及時間：
地點：中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，
4009室。
日期及時間：二零一七年九月八日（星期五）上午十時正。
根據十一月八日第74/99/M號法令第八十條所規定的效力，
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
代表應出席公開開標。
15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：
地點：中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，
4012室採購處。
時 間：自本公 告 公 佈日起 至 公 開 招 標 截 標日期 止，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
於採購處可 取得公開招標 案 卷副本，每份為澳門幣 貳仟元 正
（$2,000.00）。

Local: Sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo (N6),
na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, Taipa,
Macau, China.
Data e hora: 8 de Setembro de 2017, sexta-feira, às 10,00 horas.
Os concorrentes ou os seus representantes devem estar
presentes no acto público da abertura das propostas para os
efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de
8 de Novembro, e também para esclarecer eventuais dúvidas
relativas aos documentos apresentados no concurso.
15. Local, horário e preço para exame do processo e obtenção de cópia:
Local: Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º
andar do Edifício Administrativo (N6), na Universidade de
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.
Horário: nos dias úteis, das 9,00 horas às 13,00 horas e das
14,30 horas às 17,30 horas, desde a data de publicação do presente anúncio até à data limite para a entrega das propostas.
Preço: na Secção de Aprovisionamento podem ser adquiridas cópias do processo do concurso público, pelo preço de
$ 2 000,00 (duas mil patacas) cada exemplar.
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16. Critérios de apreciação das propostas e respectivos pesos
de ponderação:

16. 評標準則及其所佔之比重：
──工程進度及施工期：10%；

— Andamento da obra e prazo de execução: 10%;

──椿基礎施工方案：10%；

— Plano de construção da fundação em estacas: 10%;

──施工方案：8%；

— Plano de execução: 8%;
— Materiais: 15%;

──物料：15%；

— Plano de organização do pessoal interveniente na obra: 5%;
──是項工程的人員組織計劃：5%；

— Experiência em obras da mesma natureza: 12%;

──同類型工程的經驗：12%；

— Preço (o preço mais baixo terá a pontuação mais alta neste critério): 40%.

──價格（價格最低是項評分最高）：40%。

Total: 100%.

總分數：100%
17. 附加的說明文件：由二零一七年八月九日（星期三）至截
標日止，競投者應前往中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行
政樓四樓，4012室採購處，以了解有否附加之說明文件。
二零一七年八月四日於澳門大學

17. Esclarecimentos: os concorrentes devem comparecer na
Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º andar do
Edifício Administrativo (N6), na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, a partir de 9 de
Agosto de 2017, quarta-feira, inclusive, até ao fim do prazo de
entrega das propostas, para tomar conhecimento de eventuais
esclarecimentos adicionais.
Universidade de Macau, aos 4 de Agosto de 2017.

副校長

高薇

A Vice-Reitora, Kou Mei.

（是項刊登費用為 $4,392.00）

(Custo desta publicação $ 4 392,00)

旅 遊 學 院

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA

公 告

Anúncio

按照刊登於二零一七年三月一日第九期第二組《澳門特別行
政區公報》的通告，有關旅遊學院通過考核方式進行普通對外入
職開考，以行政任用合同制度填補技術員職程第一職階二等技術
員（影音技術範疇）一缺（開考編號：004/C S/2017），茲通知以
下事宜：

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingresso
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um
lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de tecnologia de
vídeo (Concurso n.º 004/CS/2017), da carreira de técnico, em
regime de contrato administrativo de provimento do Instituto
de Formação Turística, aberto por aviso publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II
Série, de 1 de Março de 2017, dos seguintes:

（二）專業面試的地點、日期及時間於上述名單內公佈。

1) A lista dos candidatos aprovados na prova de conhecimentos e admitidos à entrevista profissional encontra-se afixada, para
consulta, no quadro de anúncio de Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro deste Instituto, sito no edifício «Equipa»
do Campus Principal, na Colina de Mong-Há, e disponibilizada
no website deste Instituto (http://www.ift.edu.mo).

二零一七年八月二日於旅遊學院

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

（一）知識考試合格並獲准進入專業面試的准考人名單已張
貼於望廈山旅遊學院校本部協力樓行政暨財政輔助部告示板或
可瀏覽本學院網頁（www.ift.edu.mo）。

Instituto de Formação Turística, aos 2 de Agosto de 2017.
代院長
（是項刊登費用為 $1,018.00）

甄美娟

A Presidente do Instituto, substituta, Ian Mei Kun.
(Custo desta publicação $ 1 018,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES

土 地 工 務 運 輸 局
公 告

Anúncio

茲通知，根據第14/2009號法律及第14/2016號行政法規的規
定，現以審查文件及限制性方式進行晉級開考，以填補土地工務
運輸局下列人員空缺：
1. 編制內人員：

Faz-se público que se acham abertos os concursos de acesso,
condicionados, documentais, para o preenchimento dos seguintes lugares e vagas de pessoal da Direcção dos Serviços de
Solos, Obras Públicas e Transportes, nos termos definidos na
Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016:
1. Para o pessoal do quadro:
Dois lugares de assistente técnico administrativo especialista
principal, 1.º escalão.

第一職階首席特級行政技術助理員兩缺。
2. 行政任用合同人員：

2. Para o pessoal em regime de contrato administrativo de
provimento:

第一職階顧問高級技術員四缺；

Quatro vagas de técnico superior assessor, 1.º escalão;

第一職階首席高級技術員一缺；

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

第一職階一等高級技術員一缺；

Uma vaga de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão;
Duas vagas de técnico especialista, 1.º escalão;

第一職階特級技術員兩缺；

Duas vagas de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão;
Oito vagas de adjunto-técnico principal, 1.º escalão;

第一職階特級技術輔導員兩缺；

Três vagas de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão;

第一職階首席技術輔導員八缺；
第一職階一等技術輔導員三缺；

Quatro vagas de assistente técnico administrativo especialista, 1.º escalão;

第一職階特級行政技術助理員四缺；

Três vagas de assistente técnico administrativo principal, 1.º
escalão;

第一職階首席行政技術助理員三缺；

Três vagas de assistente técnico administrativo de 1.ª classe,
1.º escalão.

第一職階一等行政技術助理員三缺。
上述開考通告已張貼在馬交石炮台馬路33號十三字樓土地
工務運輸局行政暨財政廳，以及在本局和行政公職局網頁內公
佈。
報考應自本公告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的
首個工作日起計十日內作出。
二零一七年八月一日於土地工務運輸局

Os avisos de abertura dos referidos concursos encontram-se afixados no Departamento Administrativo e Financeiro da
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes,
sito na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 13.º andar, e ainda publicados nos sítios da internet desta Direcção de Serviços e da
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública.
O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias,
contados a partir do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 1 de Agosto de 2017.

代局長

張潤民

O Director dos Serviços, substituto, Cheong Ion Man.

（是項刊登費用為 $1,801.00）

(Custo desta publicação $ 1 801,00)

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA
E CADASTRO

名 單

為填補地圖繪製暨地籍局行政任用合同人員，高級技術員
職 程 之第一職 階顧問 高級 技術員一 缺，經 於二零一 七年五月

Listas
Classificativa do candidato ao concurso de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar de
técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico su-
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三十一日第二十二期《澳門特別行政區公報》第二組，刊登以審
查文件方式進行限制性晉級開考公告。現公佈投考人評核成績
如下：
合格投考人：

分

殷誌誠 ............................................................................. 81.28
根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級
培訓》第三十六條的規定，投考人可自本名單公佈翌日起計十個
工作日內向許可開考的實體提起上訴。
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perior, do pessoal contratado em regime de contrato administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de Cartografia
e Cadastro, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 22, II Série,
de 31 de Maio de 2017:
Candidato aprovado:

valores

Ian Chi Seng..........................................................................81,28
Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato
pode interpor recurso da presente lista para a entidade que
autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, a
contar do dia seguinte à data da sua publicação.
(Homologada por despacho do director dos Serviços de Carto-

（經地圖繪製暨地籍局局長於二零一七年七月三十一日批示認可）

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 31 de
Julho de 2017.

二零一七年七月三十一日於地圖繪製暨地籍局

O Júri:

典試委員會：
主席：行政暨財政處處長

grafia e Cadastro, de 31 de Julho de 2017).

Presidente: Lao Lai Kuan, chefe da Divisão Administrativa
e Financeira.

劉麗群

正選委員：首席顧問高級技術員

趙杏嫦

Vogal efectivo: Chiu Hang Seong, técnico superior assessor
principal.

候補委員：首席顧問高級技術員

黎偉濠

Vogal suplente: Lai Wai Hou, técnico superior assessor principal.

為填補地圖繪製暨地籍局編制內人員，地形測量員職程之
第一職階一等地形測量員一缺，經於二零一七年五月三十一日第
二十二期《澳門特別行政區公報》第二組，刊登以審查文件方式
進行限制性晉級開考公告。現公佈投考人評核成績如下：
合格投考人：

分

李智聰 ............................................................................. 71.81
根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級
培訓》第三十六條的規定，投考人可自本名單公佈之翌日起計十
個工作天內向許可開考的實體提起上訴。

Classificativa do candidato ao concurso de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar de
topógrafo de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de topógrafo, do
pessoal do quadro da Direcção dos Serviços de Cartografia e
Cadastro, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 22, II Série, de
31 de Maio de 2017:
Candidato aprovado:

valores

Lei Chi Chong......................................................................71,81
Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato
pode interpor recurso da presente lista para a entidade que
autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis,
contados do dia seguinte à data da sua publicação.
(Homologada por despacho do director dos Serviços de Carto-

（經地圖繪製暨地籍局局長於二零一七年七月三十一日批示認可）

二零一七年七月三十一日於地圖繪製暨地籍局

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 31 de
Julho de 2017.
O Júri:

典試委員會：
主席：行政暨財政處處長

grafia e Cadastro, de 31 de Julho de 2017).

劉麗群

Presidente: Lao Lai Kuan, chefe da Divisão Administrativa
e Financeira.
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正選委員：特級技術員

盧貴珍

特級技術輔導員

李蘭蘭
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Vogais efectivos: Lou Kuai Chan, técnico especialista; e
Lei Lan Lan, adjunto-técnico especialista.

（是項刊登費用為 $2,722.00）

(Custo desta publicação $ 2 722,00)

通 告

Avisos

第2/DSCC/2017號批示

Despacho n.º 2/DSCC/2017

根據十二月二十日第70/93/M號法令第四條、第15/2009號法
律第十條、第26/2009號行政法規第二十二條及第二十三條的規
定，以及行使第10/2017號運輸工務司司長批示第三款賦予的職
權，本人作出決定如下：

一、轉授予地圖繪製廳代廳長羅少萍在該廳範疇下，簽署
致澳門特別行政區各實體及機構的文書的權限。

二、上述簽署文書之轉授權，不包括發往行政長官辦公室、
各司長辦公室、立法會、終審法院院長辦公室、檢察長辦公室、廉
政公署、審計署、警察總局、海關及澳門特別行政區以外各實體
及機構的文書。

三、本轉授予的權限不妨礙收回權及監管權的行使。

Ao abrigo do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 70/93/M,
de 20 de Dezembro, no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, e nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, usando da faculdade conferida pelo n.º 3 do Despacho do Secretário
para os Transportes e Obras Públicas n.º 10/2017, determino o
seguinte:
1. É subdelegada na chefe do Departamento de Cartografia,
substituta, Law Sio Peng, a competência para, no âmbito daquele departamento, assinar o expediente dirigido a entidades
e organismos da Região Administrativa Especial de Macau.
2. A subdelegação de assinatura do expediente supramencionada não abrange o expediente que deva ser endereçado aos
Gabinetes do Chefe do Executivo e Secretários, à Assembleia
Legislativa, aos Gabinetes do Presidente do Tribunal de Última Instância e do Procurador, ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da Auditoria, aos Serviços de Polícia
Unitários, aos Serviços de Alfândega e a Entidades ou Organismos Públicos situados no exterior da Região Administrativa
Especial de Macau.
3. A presente subdelegação de competências é feita sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

四、對行使現轉授權限而作出的行為，得提起必要訴願。

4. Dos actos praticados no uso dos poderes subdelegados
aqui conferidos, cabe recurso hierárquico necessário.

五、自二零一七年六月二十九日起，由上述主管人員在本轉

5. São ratificados os actos praticados pela chefe acima mencionada, no âmbito das competências ora subdelegadas, desde
29 de Junho de 2017.

授權範圍內所作的行為，均予以追認。

六、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起生效。

（經運輸工務司司長於二零一七年七月二十七日批示認可）

第3/DSCC/2017號批示
根據十二月二十日第70/93/M號法令第四條、第15/2009號法
律第十條、第26/2009號行政法規第二十二條及第二十三條的規
定，本人作出決定如下：
一、授予地圖繪製廳代廳長羅少萍在該廳範疇下作出下列
行為的權限：
（一）根據法律規定，批准享受年假及對更改及提前享受年
假的申請作出決定；

6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.
(Homologado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Transportes e Obras Públicas, de 27 de Julho de 2017).

Despacho n.º 3/DSCC/2017
Ao abrigo do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 70/93/M,
de 20 de Dezembro, no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, e nos artigos
22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, determino o seguinte:
1. É delegada na chefe do Departamento de Cartografia,
substituta, Law Sio Peng, a competência para, no âmbito daquele departamento, praticar os seguintes actos:
1) Autorizar o gozo de férias, decidir sobre os pedidos de alteração e de antecipação de férias, nos termos da lei;
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（二）准許人員缺勤的合理解釋，就不合理缺勤作出決定；

2) Autorizar as faltas justificadas pelo pessoal e decidir sobre
as faltas injustificadas;

（三）批准對基礎圖、根據都市建築總章程規定之地籍圖副

3) Autorizar os pedidos de plantas relativas à carta-base, de
cópias de plantas cadastrais relativas ao Regulamento Geral da
Construção Urbana, de plantas imprimidas e digitais;

本、印刷圖及數碼化地圖的申請；
（四）批准對用作都市建築總章程、法律用途及臨時佔用之
土地劃界的申請；
（五）批准對按街道準線作地段分割或合併、土地劃界之審
查及面積更正，和有關地籍圖資料更新的申請；
（六）批准對提供座標、實地放點、地形測量、水準測量及
其他有關測繪專項工作的申請；
（七）簽署劃界圖；

4) Autorizar os pedidos de demarcação de terrenos, no âmbito do Regulamento Geral da Construção Urbana, para fins
judiciais e de ocupação temporária;
5) Autorizar os pedidos de divisão ou junção de parcelas
conforme o alinhamento, de verificação de demarcação de
terrenos, de rectificação de área e de actualização de dados de
plantas cadastrais;
6) Autorizar os pedidos de fornecimento de coordenadas,
implantação in loco, levantamento topográfico, nivelamento
e outras tarefas específicas relativas ao sector de topografia e
cartografia;
7) Assinar plantas de demarcação;

（八）批閱用於該廳之物料徵用；

8) Visar as requisições de material destinadas àquele departamento;

（九）簽署該廳及其組織附屬單位權限範疇的組成卷宗及

9) Assinar o expediente necessário à mera instrução de processos e à execução das decisões, no âmbito das competências
daquele departamento e das subunidades orgânicas que superintende.

執行決定之必需文書。
二、本授予的權限不妨礙收回權及監管權的行使。
三、對行使現授予的權限而作出的行為，得提起必要訴願。
四、自二零一七年六月二十九日起，由上述主管人員在本授

2. A presente delegação de competências é feita sem prejuízo
dos poderes de avocação e superintendência.
3. Dos actos praticados no uso dos poderes delegados aqui
conferidos, cabe recurso hierárquico necessário.
4. São ratificados os actos praticados pela chefe acima mencionada, no âmbito das competências ora delegadas, desde 29
de Junho de 2017.

權範圍內所作的行為，均予以追認。
五、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起生效。
二零一七年七月二十六日於地圖繪製暨地籍局
局長

張紹基

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 26 de
Julho de 2017.
O Director dos Serviços, Cheong Sio Kei.

（是項刊登費用為 $3,611.00）

(Custo desta publicação $ 3 611,00)

海 事 及 水 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS
MARÍTIMOS E DE ÁGUA

公 告
Anúncios
為填補經由海事及水務局以行政任用合同任用的技術員職
程第一職階一等技術員兩缺，經二零一七年七月五日第二十七期
《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及限制性方式
進行晉級開考公告。現根據第14/2016號行政法規《公務人員的

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo
26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento,
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos), se encontra afixada no Departamento de
Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção de
Pessoal, sita na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e publicada no website da DSAMA, a lista provisória dos candidatos ao
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招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定公佈，准考人
臨時名單正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行政處/
人事科內，並於海事及水務局網頁內公佈。

根據同一行政法規第二十六條第四款的規定，上述臨時名
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concurso de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, providos em regime de contrato administrativo
de provimento do pessoal 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 27, II Série, de 5 de Julho de 2017.
A lista provisória acima referida é considerada definitiva,
nos termos do n.º 4 do artigo 26.º do supracitado diploma legal.

單視為確定名單。

為填補經由海事及水務局以行政任用合同任用的技術輔導
員職程第一職階一等技術輔導員兩缺，經二零一七年七月五日第
二十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及限制
性方式進行晉級開考公告。現根據第14/2016號行政法規《公務
人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定公佈，
准考人臨時名單正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行
政處/人事科內，並於海事及水務局網頁內公佈。

根據同一行政法規第二十六條第四款的規定，上述臨時名單
視為確定名單。

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo
26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento,
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos), se encontra afixada no Departamento de
Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção de
Pessoal, sita na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e publicada no website da DSAMA, a lista provisória dos candidatos
ao concurso de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de dois lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º
escalão, da carreira de adjunto-técnico, providos em regime de
contrato administrativo de provimento do pessoal 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 27, II Série, de 5 de Julho
de 2017.
A lista provisória acima referida é considerada definitiva,
nos termos do n.º 4 do artigo 26.º do supracitado diploma legal.

二零一七年八月一日於海事及水務局

局長

黃穗文

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 1
de Agosto de 2017.
A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

（是項刊登費用為 $1,801.00）

(Custo desta publicação $ 1 801,00)

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
席海事人員五缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》
及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》
的規定，以考核及限制性方式進行晉級開考，有關開考通告正張
貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行政處/人事科內，並於
本局及行政公職局網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別
行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起計十天內作出。

二零一七年八月一日於海事及水務局

局長

黃穗文

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 Serviços de Administração e Função Pública, o aviso referente à
abertura do concurso 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 Administrativo n.º 14/2016
(Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso
dos trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento
de cinco lugares do pessoal marítimo principal, 1.º escalão, da
carreira de pessoal marítimo do quadro do pessoal da Direcção
dos Serviços de Assuntos Marítimos 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, 1
de Agosto de 2017.
A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

（是項刊登費用為 $881.00）

(Custo desta publicação $ 881,00)
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(Concurso Público n.º 007/DSAMA/2017)

（第007/DSAMA/2017號公開招標）
茲特公告，刊登於二零一七年七月十九日第二十九期《澳門
特別行政區公報》第二組的“提供不銹鋼三座位排椅”之公開招
標，招標實體已按照招標方案第六條的規定作出解答，並將其等
附於招標案卷內。

上述的解答得透過於辦公時間內前往位於澳門特別行政區
萬里長城海事及水務局行政及財政廳會計科查閱，有關資料亦
可透過海事及水務局網頁（http://www.marine.gov.mo）下載。

二零一七年八月二日於海事及水務局

局長

14029

黃穗文

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para «Fornecimento de bancos em aço inoxidável de 3 assentos», publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 29, II Série, de 19 de Julho de 2017, foram prestados
esclarecimentos, pela entidade que realiza o concurso, nos termos do ponto 6 do programa do concurso, e juntos ao processo
do concurso.
Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para
consulta, durante o horário na Secção de Contabilidade do
Departamento de Administração e Finanças da Direcção dos
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da
Barra, Quartel dos Mouros, e também se encontram disponíveis na página electrónica da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (http://www.marine.gov.mo).
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água,
aos 2 de Agosto de 2017.
A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

（是項刊登費用為 $852.00）

(Custo desta publicação $ 852,00)

郵 電 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E
TELECOMUNICAÇÕES

公 告
Anúncio
為填補郵電局行政任用合同人員的以下空缺，經二零一七
年七月十九日第二十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登公
告，以審查文件方式進行限制性晉級開考。現根據第14/2016號
行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二
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電
局總部大樓二樓，並公佈於本局網頁及行政公職局網頁：

第一職階顧問高級技術員一缺；

第一職階首席無線電通訊輔導技術員一缺。

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo
26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», se encontram afixadas no 2.º
andar do edifício-sede da Direcção dos Serviços de Correios e
Telecomunicações, sito no Largo do Senado, em Macau, e publicadas nas páginas electrónicas destes Serviços e da Direcção
dos Serviços de Administração e Função Pública, as listas provisórias dos candidatos aos concursos de acesso, documentais,
condicionados aos trabalhadores contratados em regime de
contrato administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, cujo anúncio dos avisos
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 29, II Série, de 19 de Julho de
2017, para os seguintes lugares:
Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão;

根據同一行政法規第二十六條第四款的規定，上述臨時名單
視為確定名單。

Um lugar de técnico-adjunto de radiocomunicações principal, 1.º escalão.
As listas provisórias acima referidas são consideradas definitivas, nos termos do n.º 4 do artigo 26.º do supracitado diploma
legal.

二零一七年八月三日於郵電局

局長

劉惠明

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos
3 de Agosto de 2017.
A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

（是項刊登費用為 $1,292.00）

(Custo desta publicação $ 1 292,00)
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INSTITUTO DE HABITAÇÃO

房 屋 局

Anúncios
公 告
[121/2017]

﹝121/2017﹞

1. 招標實體：房屋局。
2. 招標方式：公開招標。
3. 招標名稱：為房屋局辦事處提供保安服務。
4. 標的：
為房屋局青葱辦事處、離島辦事處及石排灣辦事處提供保安
服務，服務期由二零一八年一月一日至二零一九年十二月三十一
日，為期二年。
5. 投標條件（投標人必須同時符合以下條件方可參與投標）：
在商業及動產登記局已登記及業務範圍全部或部分為保安
服務，並符合第4/2007號法律的規定，持有有效之經營私人保安
業務執照。
投標人必須有為公共機構辦事處提供保安服務之總服務期
不少於二年的經驗，且最少必須有一段服務期不少於連續六個
月。
6. 索取招標方案及卷宗：
於辦公時間內到澳門青洲沙梨頭北巷102號房屋局接待處
查閱及索取有關招標案卷，如欲索取上述文件之影印本，需以現
金方式繳付印製成本費用$1,000.00（澳門幣壹仟元整）或透過
房屋局網頁（http://www.ihm.gov.mo）內免費下載。
7. 現場視察：
有意投標人須於二零一七年八月十五日前的辦公時間內親
臨澳門青洲沙梨頭北巷102號房屋局接待處或致電28594875進
行預約出席現場視察之登記（每間公司出席人數不超過2人，需自
行安排往返各視察地點之交通工具）。已登記之有意投標人應於
二零一七年八月十六日上午九時三十分在青葱辦事處集合。
8. 臨時擔保金：
金額為$90,000.00（澳門幣玖萬圓整），以法定銀行擔保之
提交方式或以現金透過中國銀行澳門分行存款至房屋局的帳戶
中。

1. Entidade que realiza o concurso: Instituto de Habitação
(IH).
2. Modalidade do concurso: concurso público.
3. Designação do concurso: prestação de serviços de segurança das delegações do Instituto de Habitação.
4. Objecto:
Prestação de serviços de segurança das delegações de Cheng
Chong, das Ilhas e de Seac Pai Van, do IH; o período de prestação de serviços é de dois anos, entre 1 de Janeiro de 2018 e
31 de Dezembro de 2019.
5. Condições do concurso (apenas se podem candidatar ao
presente concurso, os concorrentes que reúnam simultaneamente os seguintes requisitos).
Se encontrem registados na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis e cujo âmbito de actividade, total ou
parcial, inclua os serviços de administração de propriedades e
sejam titulares de alvará para o exercício da actividade de segurança privada, nos termos da Lei n.º 4/2007.
Os concorrentes devem ter experiência de prestação de serviços de segurança a delegações de entidades públicas, por um
período não inferior a 2 anos, e um prazo consecutivo de, pelo
menos, 6 meses de prestação de serviços.
6. Obtenção do programa e processo do concurso:
Os concorrentes podem consultar e obter o respectivo processo do concurso na recepção do IH, sita na Travessa Norte
do Patane, n.º 102, Ilha Verde, Macau, durante as horas de
expediente. Caso pretendam obter fotocópias do documento
acima referido, devem pagar a importância de $ 1 000,00 (mil
patacas), em numerário, relativa ao custo das fotocópias, ou
podem proceder ao download gratuito na página electrónica
do IH (http://www.ihm.gov.mo).
7. Visita aos locais:
Os concorrentes interessados devem dirigir-se pessoalmente
à recepção do IH, sita na Travessa Norte do Patane, n.º 102,
Ilha Verde, Macau, ou contactar este Instituto, antes do dia 15
de Agosto de 2017, através do telefone n.º 2859 4875, durante
as horas de expediente, para procederem à marcação prévia da
visita aos locais (o número de participantes de cada sociedade
comercial não pode ser superior a 2 pessoas e o transporte para
ida e volta, aos locais da visita é disponibilizada pelo próprio),
devendo os concorrentes interessados, que tenham procedido
à respectiva marcação, chegar à delegação de Cheng Chong, no
dia 16 de Agosto de 2017, pelas 9,30 horas.
8. Caução provisória:
O montante da caução provisória é de $ 90 000,00 (noventa
mil patacas). A caução provisória pode ser prestada por garantia bancária legal ou por depósito em numerário na conta, em
nome do IH, na sucursal do Banco da China, em Macau.
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9. Local, dia e hora para entrega das propostas:

9. 交標地點、日期及時間：
投標書以本公告公佈之日起於辦公時間內遞交澳門青洲沙
梨頭北巷102號房屋局地下接待處，截標日期為二零一七年九月
十一日下午五時四十五分。
10. 開標日期、時間及地點：

As propostas devem ser entregues, a partir da data da publicação do presente anúncio até às 17,45 horas do dia 11 de
Setembro de 2017, durante as horas de expediente, na recepção
do IH, na Travessa Norte do Patane, n.º 102, rés-do-chão, Ilha
Verde, Macau.
10. Dia, hora e local do acto público do concurso:

二零一七年九月十二日上午十時正於澳門青洲沙梨頭北巷
102號房屋局舉行。

Será realizado na sede do IH, sita na Travessa Norte do
Patane, n.º 102, Ilha Verde, Macau, no dia 12 de Setembro de
2017, pelas 10,00 horas.
11. Critério de adjudicação:

11. 判給標準：
根據評標委員會的評標結果，將承攬判給合符《承攬規則》
所訂定之條件投標價格最低之投標人。
12. 其他事項：

Em conformidade com o resultado da avaliação das propostas, pela comissão de avaliação de propostas, a presente prestação de serviços será adjudicada ao concorrente que reunir
todas as condições fixadas no caderno de encargos e que apresente o preço proposto mais baixo.
12. Outros assuntos:

有關投標申請之細節及注意事項等，詳列於招標案卷內，
而有關是次招標之最新訊息會於房屋局網頁（http://w w w.i h m.
gov.mo）內公佈。
二零一七年八月三日於房屋局

Os pormenores e observações ao presente concurso encontram-se disponíveis no respectivo processo do concurso. As informações adicionais sobre o presente concurso, caso existam,
serão publicadas na página electrónica do IH (http://www.ihm.
gov.mo).
Instituto de Habitação, aos 3 de Agosto de 2017.

局長

山禮度

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

（是項刊登費用為 $3,266.00）

(Custo desta publicação $ 3 266,00)

﹝116/2017﹞

[116/2017]

1. 招標實體：房屋局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 招標名稱：為澳門經屋——青濤大廈塔樓（子部分C）提
供樓宇管理服務。

4. 標的：本招標旨在為澳門經屋——青濤大廈塔樓（子部分
C）提供樓宇管理服務，包括清潔、看守、樓宇共同部分及集體設
備的維修保養服務，服務為期三年（預計由二零一七年十月一日
至二零二零年九月三十日），確實服務期由房屋局提前十五日以
書面通知。

1. Entidade que realiza o concurso: Instituto de Habitação
(IH).
2. Modalidade do concurso: concurso público.
3. Designação do concurso: prestação de serviços de administração de edifícios para a Habitação Económica de Macau
— Torre do Edifício Cheng Tou (Subcondomínio C).
4. Objectivo: concurso para a prestação de serviços de administração de edifícios, incluindo serviços de limpeza, segurança, reparação e manutenção das partes comuns e dos equipamentos colectivos, para a Habitação Económica de Macau — Torre
do Edifício Cheng Tou (Subcondomínio C), sendo o prazo para
a prestação de serviços de 3 anos. A confirmação da data desta
prestação de serviços será notificada, por escrito, pelo IH, com
a antecedência de 15 dias, prevendo-se que seja no período
compreendido entre o dia 1 de Outubro de 2017 e 30 de Setembro de 2020.
5. Requisitos especiais dos concorrentes:

5. 投標人之特別條件：

➢ 在商業及動產登記局已登記及其業務範圍全部或部分為

➢ Podem concorrer ao presente concurso as sociedades
comerciais que se encontrem registadas na Conservatória dos
Registos Comercial e de Bens Móveis, cujo âmbito da sua
actividade, total ou parcial, inclua a actividade comercial de
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從事分層建築物管理商業業務或物業管理服務，且非為領有保
安牌照並從事私人保安業務的公司。

➢ 投標人須有至少一名具備三年或以上實際樓宇管理工作
經驗，其學歷不低於高中畢業及已修讀勞工事務局開辦的物業
管理專業技術人員培訓課程且成績及格的全職技術主管。

➢ 截至本招標截標日的前三年內沒有於從事分層建築物管
理商業業務或物業管理服務時因違反合同規定而被房屋局單方
終止合同。

6. 投標限價：投標不設底價。

7. 索取招標案卷：於辦公時間內到氹仔湛江街66-68號湖畔
大廈1樓D房屋局離島辦事處接待處查閱及索取有關招標案卷，
如欲索取上述文件之影印本，需以現金方式繳付印製成本費用
$2,000.00（澳門幣貳仟元整）或透過房屋局網頁（ht t p://w w w.
ihm.gov.mo）內免費下載。

8. 現場考察及書面解釋：現場考察於二零一七年八月十四日
上午十時三十分進行，有意投標人應按上述日期及時間到達青
濤大廈大堂集合，並由房屋局人員帶領考察，考察期間不設現場
提問。有意投標人須於二零一七年八月十一日前的辦公時間內
親臨氹仔湛江街66-68號湖畔大廈1樓D房屋局離島辦事處接待
處或致電28500370進行預約出席現場考察之登記。

有意投標人對是次招標內容有任何疑問，應在二零一七年八
月十八日前以書面形式向招標實體提供。

9. 臨時擔保：金額 為$132 ,0 0 0.0 0（澳門幣拾叁萬 貳仟元
整），以法定銀行擔保之提交方式或以現金透過中國銀行澳門
分行存款至房屋局的帳戶中。

10. 交標地點、日期及時間：投標書以本公告公佈之日起於
辦公時間內遞交氹仔湛江街66-68號湖畔大廈1樓D房屋局離島
辦事處，截標時間為二零一七年九月四日下午五時四十五分正。

11. 開標日期、時間及地點：二零一七年九月五日上午十時正
在氹仔湛江街66-68號湖畔大廈1樓D房屋局離島辦事處舉行。
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administração de condomínios ou serviços de administração
de propriedades, e que não sejam titulares de licença de segurança nem exerçam a actividade de segurança privada.
➢ Os concorrentes devem ter pelo menos um director técnico
a tempo inteiro, com três ou mais anos de experiência efectiva
na administração de edifícios, com habilitação literária não
inferior ao ensino secundário complementar e que tenha sido
aprovado no Curso de Técnicos Especialistas em Administração de Edificações realizado pela Direcção dos Serviços para
os Assuntos Laborais.
➢ Durante os três anos anteriores ao termo do prazo de
entrega das propostas não tenha tido qualquer contrato denunciado unilateralmente pelo IH, por violar as disposições
estipuladas em contrato relativo à actividade comercial de administração de condomínios ou prestação de serviços de administração de propriedades.
6. Preço limite para candidatura ao concurso: não existe preço
base.
7. Obtenção do processo do concurso: podem consultar e
obter o respectivo processo do concurso, na recepção da delegação das ilhas do IH, sita na Rua de Zhanjiang, n.os 66-68,
Edifício do Lago, 1.º andar D, Taipa, nas horas de expediente.
A obtenção de fotocópia dos documentos acima referidos é
efectuada mediante o pagamento da importância de $2 000,00
(duas mil patacas), em numerário, relativa aos custos das fotocópias ou podem proceder ao seu download gratuito na página
electrónica do IH (http://www.ihm.gov.mo).
8. Visita ao local e esclarecimentos por escrito: a visita ao
local será realizada no dia 14 de Agosto de 2017, às 10,30 horas.
Os concorrentes devem comparecer na porta do átrio do Edifício
Cheng Tou, à data e hora acima mencionadas e serão acompanhados por trabalhadores do IH. Durante a visita não serão
prestados esclarecimentos. Os concorrentes devem dirigir-se
à recepção da delegação das ilhas do IH, sita na Rua de Zhanjiang, n.os 66-68, Edifício do Lago, 1.º andar D, Taipa, ou ligar
para o telefone n.º 28500370, nas horas de expediente, antes
do dia 11 de Agosto de 2017, para proceder à marcação prévia
para a participação na visita ao local.
Caso os concorrentes tenham dúvidas sobre o conteúdo do
presente concurso, devem apresentá-las, por escrito, à entidade
que realiza o concurso, antes do dia 18 de Agosto de 2017.
9. Caução provisória: o valor da caução provisória é de
$132 000,00 (cento e trinta e duas mil patacas). A caução provisória pode ser prestada por garantia bancária legal ou por
depósito em numerário através da conta em nome do IH, na
sucursal do Banco da China em Macau.
10. Local, data e hora para entrega das propostas: as propostas devem ser entregues a partir da data da publicação do
presente anúncio e até às 17 horas e 45 minutos do dia 4 de
Setembro de 2017, na delegação das ilhas do IH, sita na Rua
de Zhanjiang, n.os 66-68, Edifício do Lago, 1.º andar D, Taipa,
durante as horas de expediente.
11. Local, data e hora do acto público do concurso: delegação
das ilhas do IH, sita na Rua de Zhanjiang, n.os 66-68, Edifício
do Lago, 1.º andar D, Taipa, no dia 5 de Setembro de 2017, às
10 horas.
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12. Critérios de adjudicação:

12. 判給標準：

➢ 本招標以價低者得為判給之標準。

➢ 倘出現多於一個投標人提供相同之最低價金時，則提出
相同最低價金的投標人的法定代表人或獲授權人須即場參與
十五分鐘的現場競價，並按七月六日第63/85/M號法令之相關規
定進行口頭出價，並以新價金為判給之標準。

13. 其他事 項：有關投標申請之 細節及注 意事 項 等，詳列
於招標 案 卷內，而有關是次招標之最新訊息會於房屋 局網頁
（http://www.ihm.gov.mo）內公佈。

﹝117/2017﹞

1. 招標實體：房屋局。

➢ O critério de adjudicação do presente concurso público é
o do preço mais baixo proposto.
➢ Os representantes legais ou os procuradores dos concorrentes têm obrigatoriamente de comparecer pessoalmente
ao acto público do concurso, pois caso exista mais do que um
concorrente que ofereça o mesmo preço mais baixo, proceder-se-á, em acto contínuo, pelo período de 15 minutos, à licitação
verbal entre os concorrentes nessas condições, de acordo com
o disposto no Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, sendo o
critério de adjudicação em conformidade com o novo preço.
13. Outros assuntos: os pormenores e quaisquer assuntos a
observar sobre o respectivo concurso encontram-se disponíveis
no processo do concurso. Informações posteriores sobre o presente concurso serão publicadas na página electrónica do IH
(http://www.ihm.gov.mo).

[117/2017]
1. Entidade que realiza o concurso: Instituto de Habitação
(IH).
2. Modalidade do concurso: concurso público.

2. 招標方式：公開招標。

3. 招標名稱：為澳門經屋——快盈大廈塔樓（子部分C）提
供樓宇管理服務。

4. 標的：本招標旨在為快盈大廈塔樓（子部分C）提供樓宇
管理服務，包括清潔、看守、樓宇共同部分及集體設備的維修保
養服務，服務為期三年（預計由二零一七年十月一日至二零二零
年九月三十日），確實服務期由房屋局提前十五日以書面通知。

3. Designação do concurso: prestação de serviços de administração de edifícios para a Habitação Económica de Macau
— Torre do Edifício Fai Ieng (Subcondomínio C).
4. Objectivo: concurso para a prestação de serviços de administração de edifícios, incluindo serviços de limpeza, segurança, reparação e manutenção das partes comuns e dos equipamentos colectivos, para a Habitação Económica de Macau —
Torre do Edifício Fai Ieng (Subcondomínio C), sendo o prazo
para a prestação de serviços de 3 anos. A confirmação da data
desta prestação de serviços será notificada, por escrito, pelo
IH, com a antecedência de 15 dias, prevendo-se que seja no período compreendido entre o dia 1 de Outubro de 2017 e 30 de
Setembro de 2020.
5. Requisitos especiais dos concorrentes:

5. 投標人之特別條件：

➢ 在商業及動產登記局已登記及其業務範圍全部或部分為
從事分層建築物管理商業業務或物業管理服務，且非為領有保
安牌照並從事私人保安業務的公司。

➢ 投標人須有至少一名具備三年或以上實際樓宇管理工作
經驗，其學歷不低於高中畢業及已修讀勞工事務局開辦的物業
管理專業技術人員培訓課程且成績及格的全職技術主管。

➢ 截至本招標截標日的前三年內沒有於從事分層建築物管

➢ Podem concorrer ao presente concurso as sociedades
comerciais que se encontrem registadas na Conservatória dos
Registos Comercial e de Bens Móveis, cujo âmbito da sua
actividade, total ou parcial, inclua a actividade comercial de
administração de condomínios ou serviços de administração
de propriedades, e que não sejam titulares de licença de segurança nem exerçam a actividade de segurança privada.
➢ Os concorrentes devem ter pelo menos um director técnico a tempo inteiro, com três ou mais anos de experiência efectiva na administração de edifícios, com habilitação literária
não inferior ao ensino secundário complementar e que tenha
sido aprovado no Curso de Técnicos Especialistas em Administração de Edificações realizado pela Direcção dos Serviços
para os Assuntos Laborais.
➢ Durante os três anos anteriores ao termo do prazo de
entrega das propostas não tenha tido qualquer contrato denunciado unilateralmente pelo IH, por violar as disposições
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理商業業務或物業管理服務時因違反合同規定而被房屋局單方
終止合同。

6. 投標限價：投標不設底價。

7. 索取招標案卷：於辦公時間內到氹仔湛江街66-68號湖畔
大廈1樓D房屋局離島辦事處接待處查閱及索取有關招標案卷，
如欲索取上述文件之影印本，需以現金方式繳付印製成本費用
$2,000.00（澳門幣貳仟元整）或透過房屋局網頁（ht t p://w w w.
ihm.gov.mo）內免費下載。

8. 現場考察及書面解釋：現場考察於二零一七年八月十五日
上午十時三十分進行，有意投標人應按上述日期及時間到達快
盈大廈大堂集合，並由房屋局人員帶領考察，考察期間不設現場
提問。有意投標人須於二零一七年八月十四日前的辦公時間內親
臨氹仔湛江街66-68號湖畔大廈1樓D房屋局離島辦事處接待處
或致電28500370進行預約出席現場考察之登記。

有意投標人對是次招標內容有任何疑問，應在二零一七年八
月十八日前以書面形式向招標實體提供。

9. 臨時擔保：金額 為$156,0 0 0.0 0（澳門幣拾伍萬陸仟元
整），以法定銀行擔保之提交方式或以現金透過中國銀行澳門
分行存款至房屋局的帳戶中。

10. 交標地點、日期及時間：投標書以本公告公佈之日起於
辦公時間內遞交氹仔湛江街66-68號湖畔大廈1樓D房屋局離島
辦事處，截標時間為二零一七年九月六日下午五時四十五分正。

11. 開標日期、時間及地點：二零一七年九月七日上午十時正
在氹仔湛江街66-68號湖畔大廈1樓D房屋局離島辦事處舉行。

12. 判給標準：

➢ 本招標以價低者得為判給之標準。

➢ 倘出現多於一個投標人提供相同之最低價金時，則提出
相同最低價金的投標人的法定代表人或獲授權人須即場參與
十五分鐘的現場競價，並按七月六日第63/85/M號法令之相關規
定進行口頭出價，並以新價金為判給之標準。
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estipuladas em contrato relativo à actividade comercial de administração de condomínios ou prestação de serviços de administração de propriedades.
6. Preço limite para candidatura ao concurso: não existe
preço base.
7. Obtenção do processo do concurso: podem consultar e
obter o respectivo processo do concurso, na recepção da delegação das ilhas do IH, sita na Rua de Zhanjiang, n.os 66-68,
Edifício do Lago, 1.º andar D, Taipa, nas horas de expediente.
A obtenção de fotocópia dos documentos acima referidos é
efectuada mediante o pagamento da importância de $2 000,00
(duas mil patacas), em numerário, relativa aos custos das fotocópias ou podem proceder ao seu download gratuito na página
electrónica do IH (http://www.ihm.gov.mo).
8. Visita ao local e esclarecimentos por escrito: a visita ao local será realizada no dia 15 de Agosto de 2017, às 10,30 horas.
Os concorrentes devem comparecer na porta do átrio do Edifício Fai Ieng, à data e hora acima mencionadas e serão acompanhados por trabalhadores do IH. Durante a visita não serão
prestados esclarecimentos. Os concorrentes devem dirigir-se
à recepção da delegação das ilhas do IH, sita na Rua de Zhanjiang, n.os 66-68, Edifício do Lago, 1.º andar D, Taipa, ou ligar
para o telefone n.º 28500370, nas horas de expediente, antes
do dia 14 de Agosto de 2017, para proceder à marcação prévia
para a participação na visita ao local.
Caso os concorrentes tenham dúvidas sobre o conteúdo do
presente concurso, devem apresentá-las, por escrito, à entidade
que realiza o concurso, antes do dia 18 de Agosto de 2017.
9. Caução provisória: o valor da caução provisória é de
$156 000,00 (cento e cinquenta e seis mil patacas). A caução
provisória pode ser prestada por garantia bancária legal ou por
depósito em numerário através da conta em nome do IH, na
sucursal do Banco da China em Macau.
10. Local, data e hora para entrega das propostas: as propostas devem ser entregues a partir da data da publicação do
presente anúncio e até às 17 horas e 45 minutos do dia 6 de
Setembro de 2017, na delegação das ilhas do IH, sita na Rua
de Zhanjiang, n.os 66-68, Edifício do Lago, 1.º andar D, Taipa,
durante as horas de expediente.
11. Local, data e hora do acto público do concurso: delegação
das ilhas do IH, sita na Rua de Zhanjiang, n.os 66-68, Edifício
do Lago, 1.º andar D, Taipa, no dia 7 de Setembro de 2017, às
10,00 horas.
12. Critérios de adjudicação:
➢ O critério de adjudicação do presente concurso público é
o do preço mais baixo proposto.
➢ Os representantes legais ou os procuradores dos concorrentes têm obrigatoriamente de comparecer pessoalmente
ao acto público do concurso, pois caso exista mais do que um
concorrente que ofereça o mesmo preço mais baixo, proceder-se-á, em acto contínuo, pelo período de 15 minutos, à licitação
verbal entre os concorrentes nessas condições, de acordo com
o disposto no Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, sendo o
critério de adjudicação em conformidade com o novo preço.
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13. 其他事 項：有關投標申請之 細節及注 意事 項 等，詳列
於招標 案 卷內，而有關是次招標之最新訊息會於房屋 局網頁
（http://www.ihm.gov.mo）內公佈。
二零一七年七月二十八日於房屋局
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13. Outros assuntos: os pormenores e quaisquer assuntos a
observar sobre o respectivo concurso encontram-se disponíveis
no processo do concurso. Informações posteriores sobre o presente concurso serão publicadas na página electrónica do IH
(http://www.ihm.gov.mo).
Instituto de Habitação, aos 28 de Julho de 2017.

局長

山禮度

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

（是項刊登費用為 $7,988.00）

(Custo desta publicação $ 7 988,00)

建 設 發 展 辦 公 室

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO
DE INFRA-ESTRUTURAS

公 告

Anúncio

為填補建設發展辦公室以行政任用合同任用的高級技術員
職程第一職階顧問高級技術員一缺，現根據第14/20 09號法律
《公務人員職程制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招
聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件方式進行限制性晉級
開考，有關開考通告已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。報考應自本公告刊登在《澳門特別行政區公報》之日緊
接的第一個工作日起計十天內作出。

二零一七年八月三日於建設發展辦公室

代主任

林煒浩

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
publicado nas páginas electrónicas do GDI e da Direcção dos
Serviços de Administração e Função Pública, o aviso referente
à abertura do concurso de acesso, condicionado, documental,
circunscrito aos trabalhadores deste Gabinete, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão,
da carreira de técnico superior, provido em regime de contrato
administrativo de provimento do pessoal do GDI, 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 para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 3
de Agosto de 2017.
O Coordenador, substituto, Lam Wai Hou.

（是項刊登費用為 $1,087.00）

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

環 境 保 護 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

公 告
環境保護局通過以考核方式，為行政任用合同任用的人員進
行翻譯員職程第一職階一等翻譯員（中葡傳譯及翻譯範疇）一缺
的限制性晉級開考的公告已於二零一七年六月二十八日第二十六
期《澳門特別行政區公報》第二組刊登。現根據第14/2016號行政
法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第三款規
定，准考人知識考試（筆試）成績名單已張貼於澳門馬交石炮台

Anúncio
Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), encontra-se 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 nas páginas electrónicas da Direcção dos Serviços
de Protecção Ambiental e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, a lista classificativa da prova
escrita de conhecimentos do candidato admitido ao concurso
de acesso, condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de intérprete-tradutor de 1.a classe, 1.º
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馬路11號至11號D郵政大樓地下，並於本局網頁及行政公職局網
頁內公佈。

二零一七年七月三十一日於環境保護局

局長

譚偉文
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escalão, área de interpretação e tradução nas línguas chinesa
e portuguesa, da carreira de intérprete-tradutor dos trabalhadores contratados em regime de contrato administrativo de provimento destes Serviços, cujo anúncio de abertura foi publicado
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 26, II Série, de 28 de Junho de 2017.
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 31 de
Julho de 2017.
O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

（是項刊登費用為 $1,087.00）

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

運 輸 基 建 辦 公 室

GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS
DE TRANSPORTES

公 告

“C140——輕軌氹仔線標識系統編製工程計劃”服務
公開招標競投

Anúncios
Concurso público para a prestação dos serviços de
«Elaboração do projecto para o Sistema de Sinalética da Linha
da Taipa do Metro Ligeiro — C140»

1. 判給實體：運輸工務司司長。

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Transportes e
Obras Públicas.

2. 招標實體：運輸基建辦公室。

2. Entidade que põe a prestação de serviços a concurso: Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes.
3. Modalidade do concurso: concurso público.

3. 招標方式：公開招標。

4. 承投標的：對所有氹仔線站體的輕軌設施，包括各車站
（車站13——車站23，共11個車站 1）及其附屬建築物（行人道、
樓梯、行人天橋等）、列車、軌道、升降機及扶手電梯系統和車
廠，通過分析各路段的設計圖則及現場整體環境，再配合本地法
例和規範，設計並訂定出一套合適的標識系統並完善站內的設
施，其標識系統設計的標準和原則亦可應用在將來的輕軌支線，
同時負責製作標識系統供應和安裝工程項目的投標案卷，並於
氹仔線標識系統供應及安裝工程階段提供技術協助服務，直至
輕軌系統氹仔線標識系統供應及安裝工程完成臨時接收為止。

氹仔 線沿 線車 站包 括：海洋站（1 3 號 站）、馬會 站（14 號
站）、運動場站（15號站）、排角站（16號站）、路氹西站（17號
站）、蓮花口岸站（18號站）、東亞運站（19號站）、路氹東站（20
號站）、科大站（21號站）、機場站（22號站）及氹仔碼頭站（23
號站）。

4. Objecto de adjudicação: relativamente às instalações do
Metro Ligeiro em todas as estações da Linha da Taipa, englobando as estações (13.ª Estação — 23.ª Estação, no total 11 estações), cujas construções acessórias (passeios, escadas, passagens superiores para peões, entre outros), bem como comboios,
vias ferroviárias, sistemas de elevadores e escadas rolantes e
Parque de Materiais e Oficina. Através de análise do projecto de concepção dos segmentos e do ambiente geral no local,
em conjunção com as legislações e regulações locais, para
conceber e estabelecer um sistema de sinalética adequado e
aperfeiçoar as instalações nas estações, as normas e princípios
relativos à concepção do sistema de sinalética também podem
ser usados nos futuros ramais do Metro Ligeiro, ao mesmo
tempo, responsabiliza-se pela elaboração do processo do concurso sobre as obras de fornecimento e instalação do sistema
de sinalética, bem como, pela prestação dos serviços de assistência técnica na fase de fornecimento e instalação do sistema
de sinalética da Linha da Taipa, até à conclusão de recepção
provisória de obras de fornecimento e instalação do sistema de
sinalética da Linha da Taipa do Sistema de Metro Ligeiro.
As estações ao longo da Linha da Taipa incluem: Estação do
Oceano (13.ª Estação), Estação do Jockey Clube (14.ª Estação),
Estação do Estádio (15.ª Estação), Estação de Pai Kok (16.ª
Estação), Estação Oeste do Cotai (17.ª Estação), Estação do
Posto Fronteiriço da Flor de Lótus (18.ª Estação), Estação dos
Jogos da Ásia Oriental (19.ª Estação), Estação Leste do Cotai
(20.ª Estação), Estação da UCTM (21.ª Estação), Estação do
Aeroporto (22.ª Estação) e Estação do Terminal Marítimo de
Passageiros da Taipa (23.ª Estação).
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5. 服務期：遵照承攬規則內所列明的期限。

5. Prazo de prestação de serviços: segundo o prazo descrito
no caderno de encargos.

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日起

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de noventa dias, a contar da data do acto público
do concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa do
concurso.

計，可按招標方案規定延期。
7. 臨時擔保：$10 0,0 0 0.0 0（澳門幣壹拾萬元整），按招標
方案第9.3及9.4點的規定以現金存款或法定銀行擔保之方式提
供。
8. 確定擔保：判給金額的10%（百分之十）。
9. 底價：不設底價。
10. 參加條件：必須是在澳門特別行政區商業及動產登記局
登記從事招標項目相關業務的公司。
11. 交標地點、日期及時間：
地點：澳門羅保博士街1-3號國際銀行大廈26樓，運輸基建
辦公室。
截止日期及時間：二零一七年八月二十九日（星期二）下午五
時正。
12. 公開開標地點、日期及時間：
地點：澳門羅保博士街1-3號國際銀行大廈11樓，運輸基建
辦公室。
日期及時間：二零一七年八月三十日（星期三）上午十時正。

7. Caução provisória: é de $ 100 000,00 (cem mil patacas), a
prestar mediante depósito em dinheiro ou garantia bancária
aprovada nos termos legais, de acordo com o disposto do número 9.3 e 9.4 do programa do concurso.
8. Caução definitiva: 10% (dez por cento) do preço da adjudicação.
9. Preço base: não há.
10. Condições de admissão: podem concorrer ao presente
concurso as empresas que se encontrem registadas na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da Região
Administrativa Especial de Macau e que exerçam actividades
relacionadas com o objecto do concurso.
11. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:
Local: sede do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, sita na Rua Dr. Pedro José Lobo n.os 1-3, Edf. Banco
Luso Internacional, 26.º andar, Macau;
Dia e hora limite: dia 29 de Agosto de 2017, terça-feira, até às
17,00 horas.
12. Local, dia e hora do acto público:
Local: sede do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, sita na Rua Dr. Pedro José Lobo n.os 1-3, Edf. Banco
Luso Internacional, 11.º andar, Macau;
Dia e hora: dia 30 de Agosto de 2017, quarta-feira, pelas
10,00 horas.
13. Adiamento:

13. 延期：
倘若因颱風或不可抗力之原因，導致澳門特別行政區之公
共部門停止對外辦公，則原定的截標或開標日期及時間順延至
緊接的首個工作日的相同時間。
14. 根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條之規定，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。
投標人的合法 代表可由被授權人代表出席公開開標的儀
式，此受權 人 應出示經公 證 授權 賦予其出席開標儀式的 授權
書。
15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、日期、時間及價格：
地點：澳門羅保博士街1-3號國際銀行大廈26樓，運輸基建
辦公室。

Em caso de encerramento dos serviços públicos da Região
Administrativa Especial de Macau ao público em virtude de
tempestade ou outras causas de força maior, o termo do prazo
de entrega das propostas ou a data e a hora do acto público do
concurso estabelecidas serão adiados para o primeiro dia útil
imediatamente seguinte, na mesma hora.
14. Nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de
6 de Julho, e os respectivos efeitos previstos, os concorrentes
ou os seus representantes deverão estar presentes ao acto público do concurso para esclarecer as eventuais dúvidas relativas
aos documentos apresentados no concurso.
Os representantes legais dos concorrentes poderão fazer-se
representar por procurador devendo, neste caso, o procurador
apresentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o
acto público do concurso.
15. Local, dia, hora e preço para obtenção da cópia e exame
do processo:
Local: sede do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, sita na Rua Dr. Pedro José Lobo n.os 1-3, Edf. Banco
Luso Internacional, 26.º andar, Macau;
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日期及時間：自本公告刊登日起至開標日止的辦公時間內。
價格：$500.00（澳門幣伍佰元整）。

Dia e Hora: horário de expediente desde a data da publicação do presente anúncio até à data do acto público do concurso;
Preço: $ 500,00 (quinhentas patacas).
16. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores de ponderação:

16. 評標標準及其所佔之比重：
——價格

40%

— Preço

40%

——設計概念

20%

— Conceito de concepção

20%

——設計單位經驗

10%

— Experiências da entidade projectista

10%

——人員專業經驗

30%

— Experiências profissionais do pessoal

30%

17. 附加的說明文件：

17. Junção de esclarecimentos:

自本公告刊登日起至截標日止，競投者可前往澳門羅保博士
街1-3號國際銀行大廈26樓，運輸基建辦公室，以了解有否附加
之說明文件。
二零一七年八月一日於運輸基建辦公室
主任

何蔣祺

Os concorrentes poderão comparecer na sede do GIT, sita
na Rua Dr. Pedro José Lobo n.os 1-3, Edf. Banco Luso Internacional, 26.º andar, Macau, a partir da data da publicação do
presente anúncio, inclusive, e até à data limite para a entrega
das propostas, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.
Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, 1 de
Agosto de 2017.
O Coordenador do Gabinete, Ho Cheong Kei.

（是項刊登費用為 $4,861.00）

(Custo desta publicação $ 4 861,00)

一、高級技術員職程之第一職階顧問高級技術員一缺；

Informa-se que se encontram afixados, no Gabinete para
as Infra-estruturas de Transportes (GIT), sito na Rua do Dr.
Pedro José Lobo, n.os 1-3, Edif. Banco Luso Internacional, 26.º
andar, Macau, e publicados na página electrónica deste Gabinete e da Direcção dos Serviços de Administração e Função
Pública, os avisos referentes à abertura dos concursos de acesso, documentais, condicionados, nos termos definidos na Lei
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos), 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, para o
preenchimento dos seguintes lugares do GIT:

二、技術員職程之第一職階一等技術員一缺；

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

三、技術輔導員職程之第一職階一等技術輔導員三缺。

2. Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira
de técnico;

二零一七年八月二日於運輸基建辦公室

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

運輸基建辦公室為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律
《公務人員職程制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招
聘、甄選及晉級培訓》規定，以審查文件方式進行限制性晉級開
考，有關開考通告正張貼在澳門羅保博士街1-3號國際銀行大廈
26樓運輸基建辦公室，並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。

辦公室主任

何蔣祺

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 2 de
Agosto de 2017.
O Coordenador do Gabinete, Ho Cheong Kei.

（是項刊登費用為 $1,155.00）

(Custo desta publicação $ 1 155,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS
DE TRÁFEGO

交 通 事 務 局
公 告

Anúncios
茲特公告，有關公佈於二零一七年七月五日第二十七期《澳
門特別行政區公報》第二組的「為汽車檢驗中心供應及安裝辦
公室傢具以及提供機械推櫃搬遷服務的公開招標」，招標實體
已按照招標方案第4點的規定作出解答，且因應需要作出補充說
明，並將其等附於招標案卷內。

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de
expediente, na Divisão de Relações Públicas da Direcção dos
Serviços para os Assuntos de Tráfego, sita na Estrada de D.
Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau.

馬交石炮台馬路33號，交通事務局六樓公共關係處查閱。

二零一七年八月二日於交通事務局

局長

Faz-se saber que em relação ao concurso público para o
«Fornecimento e montagem de mobiliário de escritório e transferência de arquivos deslizantes para o Centro de Inspecções de
Veículos Automóveis da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego», publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 5 de Julho de
2017, foram prestados esclarecimentos, nos termos do ponto 4
do programa do concurso, e foi feita a aclaração complementar
conforme necessidades, pela entidade que realiza o concurso e
junto ao processo do concurso.

林衍新

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 2 de
Agosto de 2017.
O Director dos Serviços, Lam Hin San.

（是項刊登費用為 $989.00）

交通事務局為填補行政任用合同人員以下空缺，以審查文
件方 式進行限制性晉 級開考，有關公 告已 於二零一 七年七月
十九日第二十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登。現根據
第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第
二十六條第二款的規定公佈，准考人臨時名單已張貼於澳門馬交
石炮台馬路33號六樓交通事務局行政及財政處告示板，以及本
局網頁及行政公職局網頁以供查閱：

一、高級技術員職程第一職階首席高級技術員三缺；

(Custo desta publicação $ 989,00)

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo
26 º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», se encontram afixadas, no quadro
de anúncios da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), sita na
Estrada de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau, e publicadas
nas páginas electrónicas da DSAT e da Direcção dos Serviços
de Administração e Função Pública, as listas provisórias dos
candidatos aos concursos de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores contratados por contrato administrativo
de provimento da DSAT, para o preenchimento dos seguintes
lugares da DSAT, cujo anúncio dos avisos de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 29, II Série, de 19 de Julho de 2017:
1. Três lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da
carreira de técnico superior;

二、技術員職程第一職階特級技術員一缺；

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

三、技術員職程第一職階首席技術員一缺；

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

四、技術員職程第一職階一等技術員兩缺；

4. Dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico;

五、技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員一缺；

六、技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員一缺；

5. Um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da
carreira de adjunto-técnico;
6. Um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico;
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七、技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員五缺（一般範
疇四缺及資訊範疇一缺）；
八、行政技術助理員職程第一職階特級行政技術助理員一
缺。
根據同一行政法規第二十六條第四款的規定，上述臨時名單
被視為確定名單。
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7. Cinco lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão
(quatro lugares da área geral e um lugar da área de informática), da carreira de adjunto-técnico;
8. Um lugar de assistente técnico administrativo especialista,
1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo.
As presentes listas são consideradas definitivas, nos termos
do disposto no n.º 4 do artigo 26.º do supracitado diploma legal.
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 3 de
Agosto de 2017.

二零一七年八月三日於交通事務局
局長

林衍新

（是項刊登費用為 $1,771.00）

O Director dos Serviços, Lam Hin San.
(Custo desta publicação $ 1 771,00)

行政任用合同第一職階二等車輛查驗員五缺。

Faz-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços
públicos), se encontra afixada, no quadro de anúncios da área de
atendimento, sito na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, Macau, e
disponibilizada no sítio da internet (http://www.dsat.gov.mo),
desta Direcção de Serviços, para consulta, a lista definitiva dos
candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento dos seguintes lugares da
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aberto por
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 16, II Série, de 19 de Abril de 2017:

二零一七年八月三日於交通事務局

Cinco lugares de inspector de veículos de 2.ª classe, 1.º escalão,
em regime de contrato administrativo de provimento.

交通事務局為填補以下空缺，經於二零一七年四月十九日第
十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通
對外入職開考的通告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員
的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款的規定，確定名單已
張貼於澳門馬交石炮台馬路33號地下服務專區告示版，以及上
載到本局網頁（http://www.dsat.gov.mo）以供查閱：

局長

林衍新

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 3 de
Agosto de 2017.
O Director dos Serviços, Lam Hin San.

（是項刊登費用為 $852.00）

(Custo desta publicação $ 852,00)

