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AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

政 府 總 部 輔 助 部 門

SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

通 告

Avisos

按 照 行 政 長官二零一九 年五月十日的 批 示，並 根 據 經 第
23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招
聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第14/2009號法
律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共部門勞動合同
制度》的規定，政府總部輔助部門進行統一管理制度的專業或職
務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補輕型車輛司機
職程第一職階輕型車輛司機五個職缺，以及填補開考有效期屆
滿前輔助部門出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，
旨在對擔任輕型車輛司機所需的特定勝任力進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

Faz-se público que, por despacho do Chefe do Executivo, de
10 de Maio de 2019, e nos termos definidos no Regulamento
Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras
dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 «Regime
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», se encontra
aberto o concurso de avaliação de competências profissionais
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada,
para o preenchimento de cinco lugares vagos de motorista de
ligeiros, 1.º escalão, da carreira de motorista de ligeiros, em
regime de contrato administrativo de provimento dos Serviços
de Apoio da Sede do Governo (SASG), e dos que vierem a
verificar-se nos SASG até ao termo da validade do concurso:
1. Tipo de concurso e validade
Trata-se do concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada
e consiste na avaliação das competências específicas necessárias ao exercício de funções de motorista de ligeiros.
A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento
dos lugares vagos e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços, na mesma carreira e categoria.

補輔助部門同一職程及職級出現的職缺。
2. Conteúdo funcional
2. 職務內容

穿着制服駕駛輕型車輛載運乘客，顧及旅程的安全和舒適；
駕駛載客量至九座位的客車，運送因公務外出的人員到獲預先
通知的目的地：啟動車輛、操控方向盤、接合變速器、剎車、把行
車時所需的燈亮起；注意街道情況、調節速度、顧及車輛的馬力
和性能、汽車和行人的流通、交通和警察的訊號以作有必要的
各項操作；遵守道路交通法的規定；協助乘客上落車以及裝卸行
李或所運載的其他貨物；確保汽車的良好運作和日常保養，即洗
刷、清潔及檢查燃料、潤滑油和水；有需要時更換輪胎；定期把
車送往檢查和到車房作所需的維修；把車停泊在所屬停車場，辦
公時看管停泊的車輛；當有突發事件時，應留在工作崗位，當工

Conduzir, devidamente uniformizado, automóveis ligeiros
para transporte de passageiros, tendo em atenção a segurança
e comodidade das viagens; conduzir carrinhas com lotação até
nove lugares, transportando os passageiros em serviço ao local
de destino, de que previamente se informou: pôr o veículo em
funcionamento, manobrar o volante, engrenar as mudanças,
accionar o travão, fazer os sinais luminosos necessários à circulação; manter atenção ao estado da via, regular a velocidade,
proceder às manobras necessárias, tendo em conta a potência
e o estado do veículo, a circulação de automóveis e peões, as
sinalizações de trânsito e dos agentes da polícia; observar, respeitar e cumprir as regras da lei do trânsito rodoviário; auxiliar
os passageiros na subida ou descida do veículo e colaborar na
carga e descarga de bagagens ou outras mercadorias transportadas; assegurar o bom estado de funcionamento e manutenção
diária do veículo, designadamente lavagem, limpeza e verificação dos níveis de combustível, óleos e água; mudar pneus,
quando necessário; levar o veículo à vistoria periodicamente e
à oficina quando necessitar de reparações; recolher a viatura
no respectivo parque de recolha, vigiando-a quando estacionar
em serviço; manter-se no seu posto de trabalho quando houver
acontecimentos extraordinários que o justifiquem e apoiar os

澳門特別行政區公報——第二組

9716

作時發生意外，在有需要時協助警察協調工作；協助文件遞送工
作，並將之送到目的地和遞交予收件人，在一般工作上予以合作，
但明顯屬其他領域的專門工作或不具所需資格的工作除外。

3. 薪俸、權利及福利

第 22 期 —— 2019 年 5 月 29 日

agentes da polícia na coordenação das operações necessárias
quando houver acidentes em serviço; colaborar eventualmente
na expedição de documentos, transportando-os aos locais de
destino e entregando-os aos destinatários, e colaborar na execução de tarefas genéricas, exceptuando as que sejam manifestamente típicas de outras áreas ou para as quais não possua a
necessária qualificação.
3. Vencimento, direitos e regalias

第一職階輕型車輛司機的薪俸點為經第4/2017號法律修改
的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二十一所載
的薪俸表150點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

4. 任用方式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部
門勞動合同制度》第五條規定，試用期為期六個月。

5. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零一九年六月十八日或之前）具有
小學畢業學歷，具備資格駕駛自動變速箱及手動變速箱的輕型
汽車駕駛執照，且具有三年駕駛輕型汽車的工作經驗，並符合現
行法律規定擔任公職的一般要件者，特別是：澳門特別行政區永
久性居民、成年、具任職能力、身體健康及精神健全，以及符合
經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員
的招聘、甄選及晉級培訓》第十二條第三款規定，或第23/2017號
行政法規第二條第一款規定的人士，均可報考。

6. 報考方式及期限

O motorista de ligeiros, 1.º escalão, vence pelo índice 150 da
tabela indiciária, constante do Mapa 21 do Anexo I da Lei
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017,
e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime geral da
Função Pública.
4. Forma de provimento
A contratação é feita mediante contrato administrativo de
provimento, precedido de seis meses de período experimental,
nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».
5. Condições de candidatura
Podem candidatar-se os indivíduos que possuam ensino
primário, titulares da carta de condução de automóveis ligeiros que habilite para a condução de automóveis de caixa de
velocidades manual e automática, com 3 anos de experiência
profissional na condução de ligeiros, que satisfaçam os demais
requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, nos
termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente
permanente da Região Administrativa Especial de Macau;
maioridade; capacidade profissional, aptidão física e mental,
até ao termo do prazo da apresentação de candidaturas (até
ao dia 18 de Junho de 2019) e se encontrem nas situações
indicadas no n.º 3 do artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com
as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo
n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》
公佈後緊接的第一個工作日起計（即二零一九年五月三十日至六
月十八日）。

6.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行
政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，
並附同報考要件的證明文件。

6.2.1 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由
投考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公
時間（週一至週四上午九時至下午一時，下午二時三十分至五

6.1 O prazo para apresentação de candidaturas é de vinte
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau (30 de Maio a 18 de Junho de 2019);
6.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou
Funcionais», aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo
n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico,
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos
de candidatura.
6.2.1 Em suporte de papel
A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato,
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem,
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidaturas e durante o horário de expediente (segunda
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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）到澳門擺華巷五號政府總部輔助部門大樓二樓人力資
源暨檔案處提交。
6.2.2 電子方式
投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平
台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公
共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台）填寫和提交《專業
或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式的相同。
7. 報考須提交的文件
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a quinta-feira entre as 9,00 e as 17,45 horas e sexta-feira entre
as 9,00 e as 17,30 horas), na Divisão de Recursos Humanos e
Arquivo, sita no 2.º andar do Edifício dos Serviços de Apoio
da Sede do Governo, à Travessa do Paiva, n.º 5, Macau.
6.2.2 Em suporte electrónico
O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais
ou Funcionais» em formulário electrónico disponibilizado
através da plataforma de serviço electrónico para apresentação
de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à
plataforma pode ser feito através da página electrónica http://
concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo
de apresentação de candidaturas.
A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.
7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

7.1 Candidatos não vinculados à função pública:
a) Cópia do documento de identificação válido;

a）有效身份證明文件的副本；
b）本通告所要求學歷的證明文件的副本；
c）有效駕駛執照的副本；
d）三年駕駛輕型汽車工作經驗的證明文件的副本，工作經
驗須以取得該經驗任職機構的僱主發出的文件證明；在經適當
說明理由的例外情況下，視乎情況，可由典試委員會決定接納其
他適合的證明文件；
e）填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准
的《開考履歷表》，須附同相關證明文件的副本。
7.2 與公職有聯繫的投考人須提交：
第7.1點a）、b）、c）、d）、e）項所指的文件和所屬部門發出
的個人資料紀錄。

如第7.1點a）、b）、c）、d）項所指的文件和e）項所指的證明
文件以及個人資料紀錄已存於所屬部門的個人檔案，則無須提
交，但須於報考時作出聲明。
7.3 第7.1點a）、b）、c）、d）項所指的文件和e）項所指的證
明文件的副本可以是普通副本或經認證的副本。
7.4 如投考人無提交第7.1點a）、b）、c）、d）、e）項所指的文
件或倘要求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內
補交所欠文件，否則被除名。

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações
académicas exigidas no presente aviso;
c) Cópia da carta de condução válida;
d) Cópia do documento comprovativo de três anos de expe
riência profissional de condução de automóveis ligeiros, emitido pela entidade empregadora onde foi obtida, podendo, em
caso excepcional devidamente fundamentado, o júri do concurso, consoante a situação, aceitar outro documento comprovativo idóneo;
e) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devidamente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópias
dos respectivos documentos comprovativos.
7.2 Candidatos vinculados à função pública:
Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar
os documentos referidos nas alíneas a), b), c), d) e e) do ponto
7.1 e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que
pertencem.
Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a),
b), c) e d) e dos documentos comprovativos referidos na alínea
e) do ponto 7.1, bem como do registo biográfico, se os mesmos
já se encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado tal facto na apresentação de
candidatura.
7.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a), b), c)
e d) e dos documentos comprovativos referidos na alínea e) do
ponto 7.1 podem ser simples ou autenticadas;
7.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas
alíneas a), b), c), d) e e) do ponto 7.1 ou do registo biográfico
quando é exigido, o candidato deve apresentar os documentos
em falta no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão;
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7.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履
歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。
7.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作
答。
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7.5 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou
adquiridos, mediante pagamento, na mesma;
7.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas;

7.7 如投考人於報考時所提交的第7.1點a）、b）、c）、d）項
所指的文件和e）項所指的證明文件為普通副本，應於提交組成
任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副
本。
8. 甄選方法

7.7 Se o candidato tiver apresentado, na candidatura, cópia
simples dos documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) e
dos documentos comprovativos referidos na alínea e) do ponto
7.1, deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos necessários à instrução do processo de provimento.
8. Métodos de selecção

a）第一項甄選方法——知識考試，分兩階段進行：
第一階段：筆試，時間為一小時，具淘汰性質；
第二階段：實踐考試，具淘汰性質；

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos,
desenvolvendo-se em duas fases:
1.ª fase: Prova escrita, com a duração de uma hora, com carácter eliminatório;
2.ª fase: Prova prática, com carácter eliminatório;

b）第二項甄選方法——甄選面試；

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c）第三項甄選方法——履歷分析。

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。
9. 甄選方法的目的
知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能
力及/或一般知識或專門知識的水平；
甄選面試——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——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。

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é automaticamente excluído.
9. Objectivos dos métodos de selecção
Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis
para o exercício de determinada função;
Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;
Análise curricular — examinar a preparação do candidato
para o desempenho de determinada função, ponderando a habilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho,
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional complementar.
10. Sistema de classificação

10. 評分制度
在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。
在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。
11. 最後成績
最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，計
算方法如下：
知識考試 = 50%（筆試佔知識考試的40%，實踐考試佔知識
考試的60%）

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção
são classificados de 0 a 100.
Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas eliminatórias, ou na classificação final obtenham classificação inferior a 50 valores.
11. Classificação final
A classificação final resulta da média ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte
forma:
Provas de conhecimentos = 50% (prova escrita: 40% da
prova de conhecimentos; prova prática: 60% da prova conhecimentos);

N.º 22 — 29-5-2019

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

甄選面試 = 30%
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Entrevista de selecção = 30%;
Análise curricular = 20%.

履歷分析 = 20%
12. 優先條件
如投考人得分相同，則按經第23/2 017號行政法規修改的
第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第
三十四條規定的優先條件排序。

12. Condições de preferência
Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão
ordenados, de acordo com as condições de preferência previstas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
13. Publicitação das listas, anúncios e avisos

13. 公佈名單、公告及通告
臨時名單及確定名單張貼於澳門擺華巷五號政府總部輔助
部門大樓並上載於行政公職局網頁http://w w w.sa f p.gov.mo/及
輔助部門網頁http://www.sasg.gov.mo/，上述名單的張貼地點及
查閱地點的公告亦會公佈於《澳門特別行政區公報》。

各甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈於《澳門
特別行政區公報》，張貼在澳門擺華巷五號政府總部輔助部門大
樓，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及輔助部
門網頁http://www.sasg.gov.mo/。

As listas provisória e definitiva são afixadas no Edifício dos
Serviços de Apoio da Sede do Governo, sito na Travessa do
Paiva, n.º 5 – Macau, e disponibilizadas na página electrónica
dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), em
http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica dos
SASG, em http://www.sasg.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau os
anúncios com indicação dos locais em que as mesmas se encontram afixadas e podem ser consultadas.
Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau, que serão afixados no
Edifício dos SASG, sito na Travessa do Paiva, n.º 5 – Macau,
e disponibilizados nas páginas dos SAFP, em http://www.safp.
gov.mo/, bem como na página electrónica dos SASG, em http://
www.sasg.gov.mo/.

各階段性成績名單張貼於澳門擺華巷五號政府總部輔助部
門大樓，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及輔
助部門網頁http://www.sasg.gov.mo/，上述名單的張貼地點及查
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，公佈於《澳門特別行政區公報》，
並上載於行政公職局網頁http://w w w.sa f p.gov.mo/及輔助部門
網頁http://www.sasg.gov.mo/。
14. 考試範圍
14.1 第3/2007號法律《道路交通法》；

As listas classificativas intermédias são afixadas no Edifício
dos SASG, sito na Travessa do Paiva, n.º 5 – Macau, e disponibilizadas nas páginas dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/,
bem como na página electrónica dos SASG, em http://www.
sasg.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial da Região
Adminstrativa Especial de Macau os anúncios com indicação
dos locais em que as mesmas se encontram afixadas e podem
ser consultadas.
A lista classificativa final, após homologação, é publicada no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
e disponibilizado na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica dos Serviços de Apoio da Sede do Governo, em http://www.sasg.gov.
mo/.
14. Programa das provas

14.2 一般文化常識；
14.3 駕駛輕型車輛知識。
知識考試時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的法例
（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註釋）。
15. 適用法例
本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務
人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及

14.1 Lei n.º 3/2007 «Lei do Trânsito Rodoviário»;
14.2 Noções de cultura geral;
14.3 Conhecimentos sobre condução de automóveis ligeiros.
Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimentos a consulta da legislação referida no respectivo programa
do aviso (na sua versão original, sem anotações do editor nem
qualquer nota ou registo pessoal).
15. Legislação aplicável
O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017,
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經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員
的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。
16. 注意事項
投 考人 提 供的資 料 僅作 招 聘之用，所有報考 資 料 將 按第
8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

16. Observação
Os dados que o candidato apresente servem apenas para
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da
Protecção de Dados Pessoais».

17. 典試委員會的組成
主席：物料供應暨財產處處長

da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

陳君慧

17. Composição do júri

正選委員：特級技術輔導員

沈志遠

Presidente: Chan Kuan Wai, chefe da Divisão de Aprovisionamento e Património.

顧問高級技術員

楊月鳳

Vogais efectivos: Sam Chi Un, adjunto-técnico especialista; e

候補委員：特級行政技術助理員

容國基

特級行政技術助理員

林倩怡

Ieong Ut Fong, técnica superior assessora.
Vogais suplentes: Iong Kuok Kei, assistente técnico administrativo especialista; e
Lam Sin I, assistente técnica administrativa especialista.

二零一九年五月十七日於行政長官辦公室

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 17 de Maio de 2019.
辦公室代主任

盧麗卿

（是項刊登費用為$13,467.00）

按 照 行 政 長官二零一九 年五月十日的 批 示，並 根 據 經 第
23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招
聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第14/2009號法
律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共部門勞動合同
制度》的規定，政府總部輔助部門進行統一管理制度的專業或職
務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補技術工人職程
第一職階技術工人（接線生範疇）兩個職缺，以及填補開考有效
期屆滿前輔助部門出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，
旨在對擔任接線生範疇技術工人所需的特定勝任力進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填
補輔助部門同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

A Chefe do Gabinete, substituta, Lo Lai Heng.
(Custo desta publicação $ 13 467,00)

Faz-se público que, por despacho do Chefe do Executivo, de
10 de Maio de 2019, e nos termos definidos no Regulamento
Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos»,
com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras
dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 «Regime
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», se encontra
aberto o concurso de avaliação de competências profissionais
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada,
para o preenchimento de dois lugares vagos de operário qualificado, 1.º escalão, da carreira de operário qualificado, área de
telefonista, em regime de contrato administrativo de provimento,
dos Serviços de Apoio da Sede do Governo (SASG), e dos que
vierem a verificar-se nos SASG até ao termo da validade do
concurso:
1. Tipo de concurso e validade
Trata-se do concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada,
e consiste na avaliação das competências específicas necessárias ao exercício de funções de operário qualificado, área de
telefonista.
A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento
dos lugares vagos e dos que vierem a verificar-se nos SASG, na
mesma carreira, categoria e área funcional.
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2. 職務內容特徵

須具備專業資格或相關工作經驗，以便擔任既定一般指示
中具一定複雜程度的人手或機械操作的生產活動方面或維修及
保養方面的執行性職務。
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2. Caracterização do conteúdo funcional
Funções de natureza executiva de carácter manual ou mecânico,
de actividades produtivas e de reparação ou manutenção, com
graus de complexidade variáveis, enquadradas em instruções
gerais bem definidas, requerendo habilitação profissional ou
respectiva experiência de trabalho.
3. Conteúdo funcional

3. 職務內容

負責電話總機對外及對內的電話通訊接駁服務，並在有需
要時接通各分機：接聽電話並為各通話者接線；當受話者不在
時記錄下口信，並在稍後將之轉達；撥通受話者的號碼，核實受
話人是否有空接聽並接通其欲接駁的分機號碼；按照協定程序
接駁國際通訊；當被要求時在職責範圍內，按照上級指示，得提
供電話諮詢服務。

Prestar serviços numa central telefónica, estabelecendo
comunicações telefónicas entre o exterior e o interior e entre
as diversas extensões internas quando necessário: atender
o telefone e pôr em contacto os interlocutores; tomar nota
de mensagens, quando os destinatários estão indisponíveis,
transmitindo-as posteriormente; digitar o número do destinatário, verificar a sua disponibilidade para atender a chamada e
estabelecer a comunicação com a extensão que a requereu; estabelecer ligações internacionais respeitando os procedimentos
protocolares; prestar eventualmente informações telefónicas,
quando solicitadas, dentro dos limites das suas competências e
de acordo com orientações superiores.
4. Vencimento, direitos e regalias

4. 薪俸、權利及福利

第一職階技術工人的薪俸點為經第4/2017號法律修改的第
14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二第二級別所載
的薪俸表150點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

O operário qualificado, 1.º escalão, vence pelo índice 150 da
tabela indiciária, constante do nível 2 do Mapa 2 do Anexo I
da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime
geral da Função Pública.
5. Forma de provimento

5. 任用方式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部
門勞動合同制度》第五條規定，試用期為期六個月。

6. 報考條件

一併符合下列條件的人士，方可投考：

a）凡於報考期限屆滿前（二零一九年六月十八日或之前）
具有小學畢業學歷，並符合現行法律規定擔任公職的一般要件
者，特別是：澳門特別行政區永久性居民、成年、具任職能力、身
體健康及精神健全，以及符合經第23/2017號行政法規修改的第
14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二
條第三款規定，或第23/2017號行政法規第二條第一款規定；並

b）具備專業資格（應與擔任的職務相稱，並須透過完成由
公共教育機構、公共部門或專門獲賦予所需資格的私人實體舉
辦不少於30小時的相關培訓課程取得或由公共部門發出的職業
技能證明文件取得）或不少於三個月接線生範疇的工作經驗。

A contratação é feita mediante contrato administrativo de
provimento, precedido de seis meses de período experimental,
nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».
6. Condições de candidatura
Podem candidatar-se os indivíduos que satisfaçam cumulativamente os seguintes requisitos:
a) Possuir ensino primário, satisfazer os demais requisitos
gerais para o desempenho de funções públicas, nos termos da
legislação em vigor, nomeadamente: ser residente permanente
da Região Administrativa Especial de Macau; maioridade;
capacidade profissional, aptidão física e mental, até ao termo
do prazo da apresentação de candidaturas (até ao dia 18 de
Junho de 2019), e encontrar-se nas situações indicadas no n.º 3 do
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, ou no n.º 1 do
artigo 2.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2017; e
b) Possuir habilitação profissional (que deve ser adequada
ao exercício das funções e é adquirida em cursos de formação,
com a duração não inferior a 30 horas, ministrado por estabelecimento oficial de ensino, pelos serviços públicos ou por entidades privadas para tal habilitadas, ou através de certificado de
qualificação profissional emitido pelos serviços públicos), ou
experiência profissional da área de telefonista, com a duração
não inferior a três meses.
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7. 報考方式及期限
7.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》
公佈後緊接的第一個工作日起計（即二零一九年五月三十日至六
月十八日）；
7.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行
政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，
並附同報考要件的證明文件。
7.2.1 紙張方式
經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由
投考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公
時間（週一至週四上午九時至下午一時，下午二時三十分至五
時四十五分；週五上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時
三十分）到澳門擺華巷五號政府總部輔助部門大樓二樓人力資
源暨檔案處提交。
7.2.2 電子方式
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7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas
7.1 O prazo para apresentação de candidaturas é de vinte
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau (30 de Maio a 18 de Junho de 2019);
7.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou
Funcionais», aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo
n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico,
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos
de candidatura.
7.2.1 Em suporte de papel
A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato,
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem,
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidaturas e durante o horário de expediente (segunda
a quinta-feira entre as 9,00 e as 17,45 horas e sexta-feira entre
as 9,00 e as 17,30 horas), na Divisão de Recursos Humanos e
Arquivo, sita no 2.º andar do Edifício dos Serviços de Apoio
da Sede do Governo, à Travessa do Paiva, n.º 5, Macau.
7.2.2 Em suporte electrónico

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式的相同。

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais
ou Funcionais» em formulário electrónico disponibilizado
através da plataforma de serviço electrónico para apresentação
de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à
plataforma pode ser feito através da página electrónica http://
concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Acesso
comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo de
apresentação de candidaturas.

8. 報考須提交的文件

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平
台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公
共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台）填寫和提交《專業
或職務能力評估開考報名表》電子表格。

8. Documentos a apresentar na candidatura
8.1 與公職無聯繫的投考人須提交：
a）有效身份證明文件的副本；
b）本通告所要求學歷的證明文件的副本；
c）填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准
的《開考履歷表》，須附同相關證明文件的副本；
d）本通告第6點b）項所要求工作經驗及/或專業資格的證明
文件的副本。
8.2 與公職有聯繫的投考人須提交：
第8.1點a）、b）、c）、d）項所指的文件和所屬部門發出的個
人資料紀錄。

8.1 Candidatos não vinculados à função pública:
a) Cópia do documento de identificação válido;
b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações
académicas exigidas no presente aviso;
c) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devidamente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópias
dos respectivos documentos comprovativos;
d) Cópia dos documentos comprovativos de experiência profissional e/ou da habilitação profissional exigidos na alínea b)
do ponto 6 do presente aviso.
8.2 Candidatos vinculados à função pública:
Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar
os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) do ponto 8.1
e ainda o registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.
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如第8.1點a）、b）項所指的文件和c）項所指的證明文件以及
個人資料紀錄已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於
報考時作出聲明。
8.3 第8.1點a）、b）、d）項所指文件和c）項所指證明文件的
副本可以是普通副本或經認證的副本。
8.4 如投考人無提交第8.1點a）、b）、c）、d）項所指的文件
或倘要求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補
交所欠文件，否則被除名。
8.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履
歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。
8.6 如投考人於報考時所提交的第8.1點a）、b）、d）項所指
的文件和c）項所指的證明文件為普通副本，應於提交組成任用
卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副本。
9. 甄選方法
a）第一項甄選方法——甄選面試，具淘汰性質；
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Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a)
e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do
ponto 8.1, bem como do registo biográfico, se os mesmos já se
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais,
devendo ser declarado tal facto na apresentação de candidatura.
8.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a), b) e
d) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do
ponto 8.1 podem ser simples ou autenticadas;
8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas
alíneas a), b), c) e d) do ponto 8.1 ou do registo biográfico
quando é exigido, o candidato deve apresentar os documentos
em falta no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão;
8.5 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou
adquiridos, mediante pagamento, na mesma;
8.6 Se o candidato tiver apresentado, na candidatura, cópia
simples dos documentos referidos nas alíneas a), b) e d) e dos
documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 8.1,
deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos
documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos
necessários à instrução do processo de provimento.
9. Métodos de selecção

b）第二項甄選方法——履歷分析。
投考人若缺席或放棄甄選面試即被淘汰。
10. 甄選方法的目的
甄選面試——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——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。
11. 評分制度

a) 1.º método de selecção — Entrevista de selecção, com
carácter eliminatório;
b) 2.º método de selecção — Análise curricular.
O candidato que falte ou desista da entrevista de selecção é
automaticamente excluído.
10. Objectivos dos métodos de selecção
Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;
Análise curricular — examinar a preparação do candidato
para o desempenho de determinada função, ponderando a habilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho,
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional complementar.
11. Sistema de classificação

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção
são classificados de 0 a 100.

在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

Consideram-se excluídos os candidatos que na prova eliminatória, ou na classificação final obtenham classificação inferior a 50 valores.

12. 最後成績

12. Classificação final
最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，計
算方法如下：
甄選面試 = 80%；

A classificação final resulta da média ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte
forma:
Entrevista de selecção = 80%;
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履歷分析 = 20%。
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Análise curricular = 20%.
13. Condições de preferência

13. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2 017號行政法規修改的
第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第
三十四條規定的優先條件排序。

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão
ordenados, de acordo com as condições de preferência previstas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
14. Publicitação das listas, anúncios e avisos

14. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門擺華巷五號政府總部輔助
部門大樓並上載於行政公職局網頁http://w w w.sa f p.gov.mo/及
輔助部門網頁http://www.sasg.gov.mo/，上述名單的張貼地點及
查閱地點的公告亦會公佈於《澳門特別行政區公報》。

甄選面試的地點、日期及時間的通告會公佈於《澳門特別行
政區公報》，張貼在澳門擺華巷五號政府總部輔助部門大樓，並
上載於行政公職局網頁http://w w w.sa f p.gov.mo/及輔助部門網
頁http://www.sasg.gov.mo/。

階段性成績名單張貼於澳門擺華巷五號政府總部輔助部門
大樓，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及輔助
部門網頁http://www.sasg.gov.mo/，上述名單的張貼地點及查閱
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，公佈於《澳門特別行政區公報》，
並上載於行政公職局網頁http://w w w.sa f p.gov.mo/及輔助部門
網頁http://www.sasg.gov.mo/。

15. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務
人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及
經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員
的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

16. 注意事項

投 考人 提 供的資 料 僅作 招 聘之用，所有報考 資 料 將 按第
8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

As listas provisória e definitiva são afixadas no Edifício dos
Serviços de Apoio da Sede do Governo, sito na Travessa do
Paiva, n.º 5 — Macau, e disponibilizadas na página electrónica
dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), em
http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica dos
SASG, em http://www.sasg.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau os
anúncios com indicação dos locais em que as mesmas se encontram afixadas e podem ser consultadas.
O aviso sobre o local, data e hora da entrevista de selecção
é publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, que será afixado no Edifício dos Serviços de
Apoio da Sede do Governo, sito na Travessa do Paiva, n.º 5 —
Macau, e disponibilizado nas páginas dos SAFP, em http://www.
safp.gov.mo/, bem como na página electrónica dos SASG, em
http://www.sasg.gov.mo/.
A lista classificativa intermédia é afixada no Edifício dos
Serviços de Apoio da Sede do Governo, sito na Travessa do
Paiva, n.º 5 — Macau, e disponibilizada nas páginas dos SAFP,
em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica
dos SASG, em http://www.sasg.gov.mo/, sendo publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau o
anúncio com indicação dos locais em que a mesma se encontra
afixada e pode ser consultada.
A lista classificativa final, após homologação, é publicada no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica dos SASG,
em http://www.sasg.gov.mo/.
15. Legislação aplicável
O presente concurso rege-se pelas normas constantes da
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 4/2017, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as
alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo
n.º 23/2017.
16. Observação
Os dados que o candidato apresente servem apenas para
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da
Protecção de Dados Pessoais».
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17. 典試委員會的組成

17. Composição do júri

主席：特級技術員

Presidente: Lei Lai Na, técnica especialista.

李麗娜

正選委員：一等技術輔導員
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Vogais efectivas: Chio Hei Tim, adjunta-técnica de 1.ª classe; e

趙希恬

特級行政技術助理員

梁綺雯

Leong I Man, assistente técnica administrativa especialista.

候補委員：特級行政技術助理員

黃嘉麗

Vogais suplentes: Huang Jiali, assistente técnica administrativa especialista; e

首席行政技術助理員

楊家瑜

Ieong Ka U, assistente técnica administrativa principal.

二零一九年五月十七日於行政長官辦公室
辦公室代主任

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 17 de Maio de 2019.
盧麗卿

A Chefe do Gabinete, substituta, Lo Lai Heng.

（是項刊登費用為 $11,858.00）

(Custo desta publicação $ 11 858,00)

警 察 總 局

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS
Anúncio

公 告
茲公佈，警察總局以行政任用合同制度填補本局雜役範疇
勤雜人員職程第一職階勤雜人員兩個職缺，以及填補開考有效
期屆滿前本局出現的職位空缺，經二零一九年二月二十七日第九
期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理
制度的專業或職務能力評估開考通告。現根據經第23/2017號行
政法規修改的14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉
級培訓》第二十七條第二款規定，將本局專業或職務能力評估開
考的投考人確定名單張貼於澳門南灣大馬路730至804號中華廣
場七樓A至C座警察總局資源管理廳（查閱時間：週一至週四，
上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時四十五分；週五，上
午九時至下午一時、下午二時三十分至五時三十分），並上載於
本局網頁（http://www.spu.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://
www.safp.gov.mo/）。

二零一九年五月二十三日於警察總局

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, Selecção e Formação para efeitos de Acesso dos Trabalhadores
dos Serviços Públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada no quadro de anúncios
do Departamento de Gestão de Recursos dos Serviços de Polícia
Unitários (SPU), sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804,
Edifício China Plaza, 7.º andar A-C, Macau, podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 9,00 e 13,00 horas e entre as 14,30
e 17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e 13,00 horas e entre as
14,30 e 17,30 horas), e disponibilizada nas páginas electrónicas
destes Serviços (http://www.spu.gov.mo/) e da Direcção dos
Serviços de Administração e Função Pública (http://www.safp.
gov.mo/), a lista definitiva dos candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois
lugares de auxiliar, 1.º escalão, da carreira de auxiliar, área de
servente, em regime de contrato administrativo de provimento dos SPU, e dos que vierem a verificar-se até ao termo da
validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II
Série, de 27 de Fevereiro de 2019.
Serviços de Polícia Unitários, aos 23 de Maio de 2019.

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 $1,382.00）

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

海 關

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

名 單

Listas

根據第1/2004號行政法規《海關關員職程的入職及晉升制
度》第三十條的規定，經刊載於二零一七年七月二十六日第三十

Classificativa final dos candidatos ao concurso de ingresso,
relativa ao curso de formação e fase de estágio, para o preenchimento de cento e cinquenta (150) lugares de verificador
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期《澳門特別行政區公報》第二組內的開考通告，為填補澳門
特別行政區海關關員編制一般基礎職程第一職階關員一百五十
缺，現公佈投考人在培訓課程和實習階段之最後評核名單如下：

合格應考人：
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alfandegário, 1.º escalão, da carreira geral de base do quadro do
pessoal alfandegário dos Serviços de Alfândega da Região
Administrativa Especial de Macau, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 30, II Série, de 26 de Julho de 2017, nos termos do
artigo 30.º do Regulamento Administrativo n.º 1/2004 (Regime
de ingresso e acesso nas carreiras do pessoal alfandegário):
Candidatos aprovados:

一般基礎職程
次序

編號

Carreira geral de base
姓名

分

Ordem

Número

Nome

valores

1.º 12113SA 黃家俊 .................................... 82.4

1.º

12113SA Wong Ka Chon......................... 82,4

2.º 30213SA 蕭詠欣 .................................... 82.2

2.º

30213SA Sio Weng Ian............................. 82,2

3.º 23113SA 甄健成 .................................... 81.8（b）

3.º

23113SA Ian Kin Seng............................. 81,8 (b)

4.º 20213SA 何司行 .................................... 81.8

4.º

20213SA Ho Si Hang................................ 81,8

5.º 30913SA 李君穎 .................................... 81.6

5.º

30913SA Li Junying.................................. 81,6

6.º 12313SA 林智健 .................................... 81.1

6.º

12313SA Lam Chi Kin............................. 81,1

7.º 10813SA 古嘉倩 .................................... 80.8（b）

7.º

10813SA Ku Ka Sin.................................. 80,8 (b)

8.º 20713SA 徐芯怡 .................................... 80.8

8.º

20713SA Choi Sam I................................. 80,8

9.º 31113SA 林微熹 .................................... 80.7

9.º

31113SA Lin Weixi................................... 80,7

10.º 10113SA 陳欣蕾 .................................... 80.4

10.º

10113SA Chan Ian Loi............................. 80,4

11.º 40413SA 葉李欣 .................................... 80.1

11.º

40413SA Ip Lei Ian................................... 80,1

12.º 12413SA 陳得盛 .................................... 80.0

12.º

12413SA Chan Tak Seng.......................... 80,0

13.º 23213SA 鄧耀文 .................................... 79.9（a）

13.º

23213SA Tang Io Man.............................. 79,9 (a)

14.º 21113SA 鄭雅斯 .................................... 79.9

14.º

21113SA Cheang Nga Si.......................... 79,9

15.º 30613SA 崔雪芬 .................................... 79.7（b）

15.º

30613SA Choi Sut Fan.............................. 79,7 (b)

16.º 22813SA 陳登富 .................................... 79.7

16.º

22813SA Chan Tang Fu........................... 79,7

17.º 13413SA 馬家俊 .................................... 79.6

17.º

13413SA Ma Ka Chon.............................. 79,6

18.º 11113SA 吳嘉盈 .................................... 79.5（a）（b）

18.º

11113SA Ng Ka Ieng................................ 79,5 (a) (b)

19.º 10913SA 鍾燕紅 .................................... 79.5（a）（b）

19.º

10913SA Chong In Hong......................... 79,5 (a) (b)

20.º 22113SA 楊志高 .................................... 79.5（a）

20.º

22113SA Ieong Chi Kou........................... 79,5 (a)

21.º 30513SA 林秀錦 .................................... 79.5

21.º

30513SA Lin Xiujin.................................. 79,5

22.º 20513SA 林曉彤 .................................... 79.3

22.º

20513SA Lam Hio Tong........................... 79,3

23.º 10313SA 施曉沁 .................................... 79.2（a）（b）

23.º

10313SA Shi Xiaoqin............................... 79,2 (a) (b)

24.º 10213SA 鄭婉姿 .................................... 79.2（a）（b）

24.º

10213SA Cheang Un Chi......................... 79,2 (a) (b)

25.º 32213SA 鄭志豐 .................................... 79.2（a）（b）

25.º

32213SA Chiang Chi Fong...................... 79,2 (a) (b)

26.º 23313SA 高文豪 .................................... 79.2（b）

26.º

23313SA Kou Man Hou........................... 79,2 (b)

27.º 10713SA 高瑞雯 .................................... 79.2

27.º

10713SA Kou Soi Man............................. 79,2

28.º 22513SA 陳志穎 .................................... 79.1

28.º

22513SA Chan Chi Weng........................ 79,1

29.º 10413SA 劉綺君 .................................... 79.0（b）

29.º

10413SA Lao I Kuan................................ 79,0 (b)

30.º 20313SA 李嘉慧 .................................... 79.0

30.º

20313SA Lei Ka Wai................................ 79,0

31.º 12613SA 梁海斌 .................................... 78.9（b）

31.º

12613SA Leong Hoi Pan.......................... 78,9 (b)

32.º 11913SA 鄧詠豪 .................................... 78.9

32.º

11913SA Tang Weng Hou........................ 78,9

33.º 12713SA 黃俊炫 .................................... 78.8（a）（b）

33.º

12713SA Wong Chon Un......................... 78,8 (a) (b)

34.º 30813SA 李翠環 .................................... 78.8（a）（b）

34.º

30813SA Lei Choi Wan............................ 78,8 (a) (b)
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姓名

分

Ordem

Número

Nome

valores

35.º 11813SA 林裕能 .................................... 78.8（a）（b）

35.º

11813SA Lam U Nang.............................. 78,8 (a) (b)

36.º 11013SA 張寶而 .................................... 78.8（a）

36.º

11013SA Cheong Pou I............................ 78,8 (a)

37.º 30313SA 葉秀群 .................................... 78.8

37.º

30313SA Ip Sao Kuan............................... 78,8

38.º 11513SA 歐陽富 .................................... 78.7（a）

38.º

11513SA Ao Ieong Fu.............................. 78,7 (a)

39.º 32613SA 吳家傑 .................................... 78.7（b）

39.º

32613SA Ng Ka Kit................................... 78,7 (b)

40.º 22213SA 梁展宏 .................................... 78.7

40.º

22213SA Leong Chin Wang.................... 78,7

41.º 40213SA 楊麗珍 .................................... 78.6（a）（b）

41.º

40213SA Ieong Lai Chan ........................ 78,6 (a) (b)

42.º 32013SA 容業壯 .................................... 78.6（a）（b）

42.º

32013SA Iong Ip Chong........................... 78,6 (a) (b)

43.º 20113SA 區君怡 .................................... 78.6（a）（b）

43.º

20113SA Ao Kuan I.................................. 78,6 (a) (b)

44.º 12913SA 關添鵬 .................................... 78.6（b）

44.º

12913SA Kuan Tim Pang......................... 78,6 (b)

45.º 13513SA 劉啓言 .................................... 78.6（b）

45.º

13513SA Lao Kai In................................. 78,6 (b)

46.º 41013SA 林雅穎 .................................... 78.6

46.º

41013SA Lam Nga Weng......................... 78,6

47.º 11413SA 張亞翔 .................................... 78.5（a）（b）

47.º

11413SA Cheong A Cheong.................... 78,5 (a) (b)

48.º 23713SA 徐振東 .................................... 78.5（a）

48.º

23713SA Choi Chan Tong........................ 78,5 (a)

49.º 30413SA 方麗明 .................................... 78.5

49.º

30413SA Fong Lai Meng.......................... 78,5

50.º 33213SA 陳錕浩 .................................... 78.4

50.º

33213SA Chan Kuan Hou....................... 78,4

51.º 13113SA 譚子曦 .................................... 78.2（b）

51.º

13113SA Tam Chi Hei.............................. 78,2 (b)

52.º 40113SA 梁穎然 .................................... 78.2

52.º

40113SA Liang Yingran........................... 78,2

53.º 31613SA 鄭少倫 .................................... 78.1（a）

53.º

31613SA Zheng Shaolun.......................... 78,1 (a)

54.º 40313SA 林文倩 .................................... 78.1

54.º

40313SA Lam Man Sin............................ 78,1

55.º 13713SA 陳嘉麟 .................................... 78.0（c）

55.º

13713SA Chan Ka Lon............................ 78,0 (c)

56.º 32813SA 李智誠 .................................... 78.0

56.º

32813SA Lei Chi Seng.............................. 78,0

57.º 21613SA 湯業輝 .................................... 77.9（a）（b）

57.º

21613SA Tong Ip Fai................................ 77,9 (a) (b)

58.º 42813SA 李家慶 .................................... 77.9（a）

58.º

42813SA Lei Ka Heng.............................. 77,9 (a)

59.º 21213SA 蕭晉亨 .................................... 77.9

59.º

21213SA Sio Chon Hang.......................... 77,9

60.º 13813SA 麥偉雄 .................................... 77.8（b）

60.º

13813SA Mak Wai Hong.......................... 77,8 (b)

61.º 11613SA 林敏龍 .................................... 77.8（b）

61.º

11613SA Lam Man Long......................... 77,8 (b)

62.º 31813SA 陳漢傑 .................................... 77.8（b）

62.º

31813SA Chan Hon Kit........................... 77,8 (b)

63.º 42513SA 林梓康 .................................... 77.8

63.º

42513SA Lam Chi Hong.......................... 77,8

64.º 12213SA 陳進文 .................................... 77.7（a）（b）

64.º

12213SA Chan Chon Man....................... 77,7 (a) (b)

65.º 30113SA 徐頴欣 .................................... 77.7（a）

65.º

30113SA Choi Weng Ian.......................... 77,7 (a)

66.º 13213SA 劉嘉和 .................................... 77.7

66.º

13213SA Lao Ka Wo................................ 77,7

67.º 30713SA 黃銳 ........................................ 77.6（a）

67.º

30713SA Wong Ioi.................................... 77,6 (a)

68.º 32413SA 羅家宏 .................................... 77.6（b）

68.º

32413SA Lo Ka Wang.............................. 77,6 (b)

69.º 31513SA 周梓楊 .................................... 77.6

69.º

31513SA Zhou Ziyang............................. 77,6

70.º 11313SA 李啟俊 .................................... 77.5（a）（b）

70.º

11313SA Lei Kai Chon............................. 77,5 (a) (b)

71.º 10513SA 李慧琳 .................................... 77.5（a）（b）

71.º

10513SA Lei Wai Lam............................. 77,5 (a) (b)

72.º 40713SA 楊嘉寶 .................................... 77.5（a）（b）

72.º

40713SA Ieong Ka Pou............................ 77,5 (a) (b)

73.º 20813SA 李嘉倩 .................................... 77.5（a）

73.º

20813SA Lei Ka Sin.................................. 77,5 (a)

74.º 31713SA 鄭錦基 .................................... 77.5

74.º

31713SA Cheng Kam Kei........................ 77,5

75.º 13613SA 何城聰 .................................... 77.4（a）（b）

75.º

13613SA Ho Seng Chong......................... 77,4 (a) (b)

76.º 10613SA 何珈寶 .................................... 77.4（b）

76.º

10613SA Ho Ka Pou................................. 77,4 (b)
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77.º 11713SA 湯嘉裕 .................................... 77.4

77.º

11713SA Tong Ka U................................. 77,4

78.º 40513SA 莊婷婷 .................................... 77.3

78.º

40513SA Chong Teng Teng...................... 77,3

79.º 33013SA 周榮豪 .................................... 77.2（b）

79.º

33013SA Chao Weng Hou....................... 77,2 (b)

80.º 42413SA 梁俊豪 .................................... 77.2

80.º

42413SA Leong Chon Hou...................... 77,2

81.º 31913SA 梁釗明 .................................... 77.1

81.º

31913SA Leong Chio Meng..................... 77,1

82.º 23013SA 曾敏祥 .................................... 77.0

82.º

23013SA Chang Man Cheong................. 77,0

83.º 12013SA 張嘉俊 .................................... 76.9

83.º

12013SA Cheong Ka Chon...................... 76,9

84.º 12813SA 馬鎮理 .................................... 76.7（a）（b）

84.º

12813SA Ma Chan Lei............................. 76,7 (a) (b)

85.º 20413SA 陳穎珊 .................................... 76.7（a）

85.º

20413SA Chan Weng San........................ 76,7 (a)

86.º 41913SA 王兆輝 .................................... 76.7

86.º

41913SA Wong Sio Fai............................. 76,7

87.º 21813SA 鄭叠鈞 .................................... 76.6（a）

87.º

21813SA Cheang Tip Kuan..................... 76,6 (a)

88.º 43713SA 莫富文 .................................... 76.6

88.º

43713SA Mok Fu Man............................. 76,6

89.º 31213SA 林家俊 .................................... 76.5

89.º

31213SA Lam Ka Chon........................... 76,5

90.º 20913SA 黃婉穎 .................................... 76.4（b）

90.º

20913SA Wong Un Weng......................... 76,4 (b)

91.º 23413SA 任海峰 .................................... 76.4（b）

91.º

23413SA Iam Hoi Fong............................ 76,4 (b)

92.º 32313SA 李文俊 .................................... 76.4（b）

92.º

32313SA Lee Man Chon.......................... 76,4 (b)

93.º 23513SA 梁焯明 .................................... 76.4

93.º

23513SA Leong Cheok Meng................. 76,4

94.º 33413SA 楊寶添 .................................... 76.3

94.º

33413SA Ieong Pou Tim.......................... 76,3

95.º 41713SA 陳永皓 .................................... 76.2（a）（b）

95.º

41713SA Chan Weng Hou....................... 76,2 (a) (b)

96.º 43413SA 陸錦良 .................................... 76.2（a）

96.º

43413SA Lok Kam Leong....................... 76,2 (a)

97.º 33713SA 余賢明 .................................... 76.2

97.º

33713SA U In Meng................................. 76,2

98.º 21413SA 李焯庄 .................................... 76.1

98.º

21413SA Lei Cheok Chong..................... 76,1

99.º 33313SA 高凱宏 .................................... 76.0（b）

99.º

33313SA Kou Hoi Wang.......................... 76,0 (b)

100.º 32513SA 蕭家雄 .................................... 76.0（b）

100.º

32513SA Sio Ka Hong.............................. 76,0 (b)

101.º 43613SA 潘家聲 .................................... 76.0（b）

101.º

43613SA Pun Ka Seng.............................. 76,0 (b)

102.º 43313SA 莫永豪 .................................... 76.0

102.º

43313SA Mok Weng Hou........................ 76,0

103.º 20613SA 麥咏嵐 .................................... 75.9

103.º

20613SA Mai Yonglan ............................. 75,9

104.º 41413SA 李嘉熙 .................................... 75.8（a）（b）

104.º

41413SA Lei Ka Hei................................. 75,8 (a) (b)

105.º 21913SA 歐陽嘉豪 ................................ 75.8（a）

105.º

21913SA Ao Ieong Ka Hou..................... 75,8 (a)

106.º 40813SA 巫永芳 .................................... 75.8

106.º

40813SA Mou Weng Fong....................... 75,8

107.º 22913SA 鄭國俊 .................................... 75.7（b）

107.º

22913SA Cheang Kuok Chon.................. 75,7 (b)

108.º 21513SA 胡浚哲 .................................... 75.7（b）

108.º

21513SA Wu Chon Chit........................... 75,7 (b)

109.º 21713SA 黃遠澎 .................................... 75.7（b）

109.º

21713SA Wong Un Pang.......................... 75,7 (b)

110.º 22313SA 陳光明 .................................... 75.7（b）

110.º

22313SA Chan Kuong Meng................... 75,7 (b)

111.º 31013SA 蘇雅靜 .................................... 75.7（c）

111.º

31013SA Sou Nga Cheng......................... 75,7 (c)

112.º 41113SA 李苑霞 .................................... 75.7

112.º

41113SA Lei Un Ha.................................. 75,7

113.º 13013SA 周兆豐 .................................... 75.6（b）

113.º

13013SA Chao Sio Fong........................... 75,6 (b)

114.º 32113SA 林洛文 .................................... 75.6

114.º

32113SA Lam Lok Man........................... 75,6

115.º 22613SA 馬錦富 .................................... 75.5

115.º

22613SA Ma Kam Fu............................... 75,5

116.º 43513SA 關俊明 .................................... 75.4（a）

116.º

43513SA Kuan Chon Meng .................... 75,4 (a)

117.º 43213SA 盧煥文 .................................... 75.4

117.º

43213SA Lo Wun Man............................. 75,4

118.º 31413SA 黃鑫衢 .................................... 75.3（a）

118.º

31413SA Wong Kam Koi......................... 75,3 (a)
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119.º 33613SA 黃嘉威 .................................... 75.3（b）

119.º

33613SA Wong Ka Wai............................ 75,3 (b)

120.º 42213SA 黃梓勤 .................................... 75.3

120.º

42213SA Wong Chi Kan.......................... 75,3

121.º 41613SA 林偉基 .................................... 75.2（b）

121.º

41613SA Lin Weiji.................................... 75,2 (b)

122.º 42013SA 任民超 .................................... 75.2（b）

122.º

42013SA Iam Man Chio........................... 75,2 (b)

123.º 31313SA 陳思穎 .................................... 75.2

123.º

31313SA Chan Si Weng............................ 75,2

124.º 13313SA 吳長鴻 .................................... 75.1（a）

124.º

13313SA Ng Cheong Hong...................... 75,1 (a)

125.º 42113SA 何柏華 .................................... 75.1

125.º

42113SA Ho Pak Wa................................ 75,1

126.º 22013SA 呂僑盛 .................................... 74.9

126.º

22013SA Loi Kio Seng............................. 74,9

127.º 33513SA 蔡嘉明 .................................... 74.8（a）（b）

127.º

33513SA Choi Ka Meng........................... 74,8 (a) (b)

128.º 23813SA 梁宇森 .................................... 74.8（a）

128.º

23813SA Leong U Sam............................ 74,8 (a)

129.º 40913SA 容樂儀 .................................... 74.8（b）

129.º

40913SA Iong Lok I.................................. 74,8 (b)

130.º 40613SA 霍敏珊 .................................... 74.8

130.º

40613SA Fok Man San............................. 74,8

131.º 21313SA 龐嘉融 .................................... 74.6

131.º

21313SA Pong Ka Iong............................ 74,6

132.º 32913SA 陳光進 .................................... 74.5

132.º

32913SA Chan Kuong Chon................... 74,5

133.º 22713SA 李偉恆 .................................... 74.4

133.º

22713SA Lei Wai Hang ........................... 74,4

134.º 11213SA 蕭曉楠 .................................... 74.3

134.º

11213SA Sio Hio Nam.............................. 74,3

135.º 42313SA 區俊杰 .................................... 74.1（b）

135.º

42313SA Ou Junjie................................... 74,1 (b)

136.º 41513SA 歐陽景輝 ................................ 74.1

136.º

41513SA Ao Ieong Keng Fai................... 74,1

137.º 41313SA 李韶榮 .................................... 74.0

137.º

41313SA Lei Sio Weng............................. 74,0

138.º 21013SA 田利旋 .................................... 73.9

138.º

21013SA Tin Lei Sun................................ 73,9

139.º 32713SA 余兆勤 .................................... 73.7（b）

139.º

32713SA U Sio Kan.................................. 73,7 (b)

140.º 33113SA 王啟謙 .................................... 73.7（b）

140.º

33113SA Wong Kai Him.......................... 73,7 (b)

141.º 41213SA 吳家偉 .................................... 73.7

141.º

41213SA Ng Ka Wai................................. 73,7

142.º 22413SA 林曉峯 .................................... 73.6

142.º

22413SA Lam Hio Fong........................... 73,6

143.º 43013SA 羅俊生 .................................... 73.4

143.º

43013SA Lo Chon Sang .......................... 73,4

144.º 43113SA 曾敏耀 .................................... 73.3

144.º

43113SA Chang Man Io........................... 73,3

145.º 42913SA 鄭子濠 .................................... 72.9

145.º

42913SA Cheang Chi Hou....................... 72,9

146.º 42713SA 何文鑌 .................................... 70.6

146.º

42713SA Ho Man Pan.............................. 70,6

Notas: a) Maiores habilitações académicas;

備註：a）較高學歷；
b）學歷相同，專業面試得分較高；

b) Igualdade nas habilitações académicas, melhor
classificação na entrevista profissional;

c）年齡較小。

c) Menoridade.

根據經第23/2017號行政法規修改的第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
人可自本名單在《澳門特別行政區公報》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。
（經保安司司長於二零一九年五月十六日批示確認）

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), com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017,
os candidatos podem interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte à data da publicação 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 a
Segurança, de 16 de Maio de 2019).

二零一九年五月二十二日於海關

Serviços de Alfândega, aos 22 de Maio de 2019.
代副關長
（是項刊登費用為 $10,317.00）

黃文忠

O Subdirector-geral, substituto, Vong Man Chong.
(Custo desta publicação $ 10 317,00)
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根據第1/2004號行政法規《海關關員職程的入職及晉升制
度》第三十條的規定，經刊載於二零一七年四月十二日第十五期
《澳門特別行政區公報》第二組內的開考通告，為填補澳門特別
行政區海關關員編制一般基礎職程第一職階首席關員七十缺，
現公佈該投考人之最後評核名單，這評核名單加入到刊載於二
零一八年十月二十四日第四十三期《澳門特別行政區公報》第二
組內的最後評核名單內，其內容如下：

合格投考人：
關員編號
21140

姓名

分

王靜雅 ........................................................ 80.5

根據經第23/2017號行政法規修改的第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
人可自本名單在《澳門特別行政區公報》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。

（經保安司司長於二零一九年四月九日批示確認）

De classificação final do candidato ao curso de formação para
o preenchimento de setenta lugares de verificador principal
alfandegário, 1.º escalão, da carreira geral de base do quadro
do pessoal alfandegário dos Serviços de Alfândega da Região
Administrativa Especial de Macau, aberto por aviso publicado
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 15, II Série, de 12 de Abril de 2017, nos termos do
artigo 30.º do Regulamento Administrativo n.º 1/2004 (Regime
de ingresso e acesso nas carreiras do pessoal alfandegário), a
qual será agregada à lista de classificação final publicada no
Boletim Oficial da RAEM n.º 43, II Série, de 24 de Outubro de
2018:
Candidato aprovado:
N.º de verificador
21 140

Nome

valores

Wong Cheng Nga................................... 80,5

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), com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017,
o candidato pode interpor recurso da presente lista, no prazo
de dez dias úteis, a contar do dia seguinte à data da publicação
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 a
Segurança, de 9 de Abril de 2019).

二零一九年五月二十四日於海關

代副關長

黃文忠

Serviços de Alfândega, aos 24 de Maio de 2019.
O Subdirector-geral, substituto, Vong Man Chong.

（是項刊登費用為 $1,417.00）

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

行 政 公 職 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
E FUNÇÃO PÚBLICA

通 告
Aviso

第019/DIR/DES/2019號批示
根據第15/20 09號法律第十條及第26/20 09號行政法規第
二十二條及第二十三條，第2 4/2 011號行政法規第五條第一款
（二）項，以及公佈於二零一五年九月二十三日第三十八期《澳門
特別行政區公報》第二組的九月十一日第55/2015號行政法務司
司長批示第三款的規定，本人決定：

一、將本人本身的以及獲授予的下列職權授予及轉授予行
政公職局副局長羅健儀：

（一）領導及協調公共行政研究中心、公務人員培訓中心及
語言事務廳；

Despacho n.º 019/DIR/DES/2019
Tendo em consideração o disposto no artigo 10.º da Lei
n.º 15/2009, conjugado com os artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, na alínea 2) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 24/2011 e no n.º 3 do
Despacho da Secretária para a Administração e Justiça n.º 55/2015,
de 11 de Setembro, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 38, II Série, de 23 de Setembro de
2015, determino:
1. São delegadas e subdelegadas na subdirectora da Direcção
dos Serviços de Administração e Função Pública, Lo Kin I, as
seguintes minhas competências próprias e delegadas:
1) Dirigir e coordenar o Centro de Estudos da Administração Pública, o Centro de Formação para os Trabalhadores dos
Serviços Públicos e o Departamento dos Assuntos Linguísticos;
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2) Exercer, no âmbito das subunidades mencionadas na alínea 1) deste número, os seguintes poderes:

（1）批准人員免職；

(1) Conceder a exoneração do pessoal;

（2）核准每年的人員年假表；

(2) Aprovar, anualmente, o mapa de férias do pessoal;
(3) Autorizar o gozo de férias;

（3）批准享受年假；
(4) Justificar ou injustificar faltas;
（4）決定缺勤屬合理缺勤或不合理缺勤；
（5）批准特別假期及短期無薪假，以及就因個人理由或工
作需要而提交的累積年假申請作出決定；
（6）批准不超越法定上限的超時或輪值工作；
（7）批准工作人員及其家屬前往衛生局範圍內運作的健康
檢查委員會作檢查；
（8）決定有權收取日津貼的工作人員出外公幹，但以收取一
天日津貼為限；
（9）批准工作人員參加在澳門特別行政區舉行的會議、研
討會、座談會、講座及其他同類活動，以及批准有關人員在上項
所指條件下參加在澳門特別行政區以外地方舉行的該等活動；
（10）按照適用法例規定，批准向翻譯人員支付出席費；
（11）批准提供與其所領導及協調的附屬單位的存檔文件
有關的資訊、查閱該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有
規定者除外；
（12）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於行政公職
局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨和
勞務的開支，但以澳門幣三十萬元為限；如屬免除諮詢或豁免訂
立書面合同者，有關金額上限減半；
（13）批准作出與專業及特別培訓課程有關的開支，但以澳
門幣十五萬元為限；
（14）批准將被視為對部門運作已無用處的財產報廢；
（15）簽署並發出不需由局長決定且性質上非特別由局長處
理的文書。
二、獲轉授權人可將有利於部門良好運作的職權轉授予主管
人員。
三、是次職權的授予及轉授予不妨礙收回權及監管權。
四、對行使本批示授予及轉授予的職權而作出的行為，得提
起必要訴願。

(5) Conceder licença especial e licença de curta duração e
decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por motivos
pessoais ou por conveniência de serviço;
(6) Autorizar a prestação de serviços em regime de horas extraordinárias ou por turnos, até ao limite legalmente previsto;
(7) Autorizar a apresentação dos trabalhadores e seus familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos Serviços de Saúde;
(8) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte
direito à percepção de ajudas de custo diárias por um dia;
(9) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos,
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial de
Macau ou quando realizados no exterior, nas condições referidas na alínea anterior;
(10) Autorizar o pagamento de senhas de presença aos intérpretes-tradutores nos termos da legislação aplicável;
(11) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certidões de documentos arquivados nas subunidades que dirige e
coordena, com exclusão dos excepcionados por lei;
(12) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisição de bens e serviços por força das dotações inscritas no capítulo da tabela de despesas do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços de
Administração e Função Pública, até ao montante de $300 000,00
(trezentas mil patacas), sendo este valor reduzido a metade quando tenha sido dispensada a consulta ou a celebração de contrato
escrito;
(13) Autorizar a realização de despesas relativas a cursos de
formação profissional e especial até ao montante de $ 150 000,00
(cento e cinquenta mil patacas);
(14) Autorizar o abate à carga de bens patrimoniais que forem julgados incapazes para o serviço;
(15) Proceder à assinatura e encaminhamento de correspondência e expediente que não careça de decisão e que, por natureza, não caiba especialmente ao director.
2. A subdelegada pode subdelegar no pessoal de chefia as
competências que julguem adequadas ao bom funcionamento
dos serviços.
3. As presentes delegações e subdelegações de competências
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.
4. Dos actos praticados no uso dos poderes aqui delegados e
subdelegados cabe recurso hierárquico necessário.
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五、本批示自公佈日起產生效力，但不妨礙下款規定的適
用。
六、自二零一九年二月二十七日至本批示刊登日期間，由副
局長羅健儀在現授權及轉授權範圍內作出的一切行為，均予以
追認。
七、廢止公布於二零一七年四月五日第十四期《澳門特別行
政區公報》第二組的三月二十九日第017/DI R/DE S/2017號批
示。
（經行政法務司司長在二零一九年五月二十日的批示確認）

5. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o presente
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.
6. São ratificados todos os actos praticados pela subdirectora
Lo Kin I, no âmbito da presente delegação e subdelegação de
competências, entre 27 de Fevereiro de 2019 e a data da publicação do presente despacho.
7. É revogado o Despacho n.º 017/DIR/DES/2017, de 29 de
Março, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 14, II Série, de 5 de Abril de 2017.
(Homologado por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a
Administração e Justiça, de 20 de Maio de 2019).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 20 de Maio de 2019.

二零一九年五月二十日於行政公職局
局長

高炳坤

O Director, Kou Peng Kuan.

（是項刊登費用為 $4,372.00）

(Custo desta publicação $ 4 372,00)

退 休 基 金 會

FUNDO DE PENSÕES

三十日告示

Éditos de 30 dias

茲公佈，前港務局退休機械修理員劉炳照之遺孀歐蘇女現
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。
二零一九年五月二十一日於退休基金會

Faz-se público que Au Sou Noi, viúva de Lau Peng Chiu,
que foi mecânico, aposentado, da então Capitania dos Portos,
tendo requerido a pensão de sobrevivência deixada pelo mesmo, 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
da requerente, findo que seja esse prazo.
Fundo de Pensões, aos 21 de Maio de 2019.

行政管理委員會主席

沙蓮達

A Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda
M. C. Xavier.
(Custo desta publicação $ 827,00)

（是項刊登費用為 $827.00）

茲公佈，審計長辦公室退休顧問Brenda Dulce da Cunha e
Pires之鰥夫Manuel Gonçalves Pires Junior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。
二零一九年五月二十四日於退休基金會

Faz-se público que Manuel Gonçalves Pires Junior, viúvo de
Brenda Dulce da Cunha e Pires, que foi assessora, aposentada
do Gabinete do Comissário da Auditoria, tendo 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 24 de Maio de 2019.

行政管理委員會主席
（是項刊登費用為 $827.00）

沙蓮達

A Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda
M. C. Xavier.
(Custo desta publicação $ 827,00)
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財 政 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

通 告

Aviso

茲公佈，在為填補財政局以行政任用合同任用的公眾接待
行政技術輔助範疇技術輔導員職程第一職階二等技術輔導員十
個職缺以及未來兩年在同一範疇出現的第一職階二等技術輔導
員的職缺而以考核方式進行的統一管理的對外開考（開考通告
刊登於二零一六年十二月二十八日第五十二期《澳門特別行政區
公報》第二組）中，按照刊登於二零一七年十二月六日第四十九
期《澳門特別行政區公報》第二組的載明擬填補開考職位部門
的通告中所列的職缺，本局定於二零一九年六月十一日至七月四
日由九時三十分至十七時為參加職務能力評估程序的准考人舉
行甄選面試，時間為十五分鐘，考試地點為澳門南灣大馬路575
號，579號及585號財政局大樓地庫會議室。

准考人的甄選面試地點、日期及時間安排等詳細資料以及
與投考人有關的其他重要資訊，將於二零一九年五月二十九日起
張貼於澳門南灣大馬路575號、579號及585號財政局大樓閣樓。
准考人可於辦公時間（週一至週四上午九時至下午七時；週五上
午九時至下午六時四十五分）到上述地點查閱，亦可在本局網
頁（http://w w w.dsf.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://w w w.
safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年五月二十二日於財政局

局長

容光亮
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Torna-se público que, para os candidatos admitidos à etapa de avaliação de competências funcionais da Direcção dos
Serviços de Finanças, do concurso de gestão uniformizada
externo, de prestação de provas, aberto por aviso publicado
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 52, II Série, de 28 de Dezembro de 2016, para o
preenchimento de dez lugares em regime de contrato administrativo de provimento, e dos que vierem a verificar-se no prazo
de dois anos, nestes Serviços, na categoria de adjunto-técnico
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, área
de apoio técnico-administrativo com atendimento ao público,
indicados no aviso onde constam os Serviços interessados no
preenchimento dos lugares postos a concurso, publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 49, II Série, de 6 de Dezembro de 2017, a entrevista de selecção, com a duração de 15 minutos, terá lugar de 11 de Junho
até 4 de Julho de 2019, no período das 9,30 horas às 17,00 horas
e será realizada nos seguintes locais: na Sala de Reunião, na
cave do Edifício «Finanças», sita na Avenida da Praia Grande,
n.os 575, 579 e 585, Macau.
Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que
cada candidato se deve apresentar para a realização da entrevista de selecção, bem como outras informações de interesse
dos candidatos, serão afixadas a partir de 29 de Maio de 2019,
na S/L do Edifício «Finanças», sita na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, Macau, podendo ser consultadas no local
indicado dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 19,00 horas e sexta-feira das 9,00 às 18,45
horas), bem como na página electrónica destes Serviços (http://
www.dsf.gov.mo) e na página electrónica dos SAFP (http://
www.safp.gov.mo/).
Direcção dos Serviços de Finanças, aos 22 de Maio de 2019.
O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

（是項刊登費用為 $1,779.00）

(Custo desta publicação $ 1 779,00)

統 計 暨 普 查 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

通 告

Aviso

按照二零一九年五月十四日經濟財政司司長批示，並根據經
第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的
招聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第14/2009
號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共部門勞
動合同制度》的規定，統計暨普查局進行統一管理制度的專業
或職務能力評估對外開考，以填補本局高級技術員職程第一職

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para a Economia e Finanças, de 14 de Maio de 2019, e nos
termos definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso
dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações
introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017,
na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de
Trabalho nos Serviços Públicos», se encontra aberto o concurso de
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo,
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階二等高級技術員（經濟範疇）編制內兩個職缺及以行政任用合
同制度填補四個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的
職缺。

1. 開考類別及有效期
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do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de
dois lugares vagos do quadro, e de quatro lugares vagos, em regime de contrato administrativo de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior,
área de economia, da Direcção dos Serviços de Estatística e
Censos (DSEC), e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção
de Serviços até ao termo da validade do concurso:
1. Tipo e validade do concurso

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，
旨在對擔任經濟範疇高級技術員所需的特定勝任力進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填
補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

Trata-se do concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada e
consiste na avaliação das competências específicas necessárias
ao exercício de funções de técnico superior, área de economia.
A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento
dos lugares vagos e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional.
2. Caracterização do conteúdo funcional

須具專業技能及最低限度具有學士學位或同等學歷，或不
頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，以便在科學技術的
方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、
研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

3. 職務內容

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior,
requerendo uma especialização e formação básica do nível de
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira
grau de licenciatura.
3. Conteúdo funcional

進行經濟範疇的科學技術研究並撰寫意見書，為決策提供
依據；參與分析項目或計劃的會議；參與構思、撰寫計劃及其實
施；應用科學技術的方法及程序；根據研究和數據的處理，提出
解決方法；執行諮詢職務；監督和協調工作人員。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修
改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第
六級別的430點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 任用方式

5.1 根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十二條第
一款的規定，進入編制內之職位，在兩年內屬於臨時性質。

5.2 根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五條
的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為期六個月。

6. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零一九年六月十八日前）具有經濟
或相類範疇學士學位或同等學歷、或不頒授學士學位的連讀碩

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza científico-técnica na área de economia, tendo em vista
a fundamentação de tomada de decisões; participação em
reuniões para análise de projectos ou programas; participação
na concepção, redacção e implementação de projectos; proceder à adaptação de métodos e processos científico-técnicos;
propostas de soluções com base em estudos e tratamento de
dados; exercício de funções consultivas; supervisão ou coordenação de outros trabalhadores.
4. Vencimento, direitos e regalias
O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice
430 da tabela indiciária, nível 6, constante do Mapa 2 do Anexo
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 4/2017 e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime
geral da Função Pública.
5. Forma de provimento
5.1 A admissão em lugar do quadro tem carácter provisório
durante dois anos, nos termos do n.º 1 do artigo 22.º do ETAPM;
5.2 A contratação é feita mediante contrato administrativo
de provimento, precedido de seis meses de período experimental, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».
6. Condições de candidatura
Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de
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士或連讀博士學位，並符合現行法律規定的擔任公職的一般要
件，特別是：澳門特別行政區永久性居民、成年、具任職能力、身
體健康及精神健全，以及符合經第23/2017號行政法規修改的第
14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二
條第三款規定，或第23/2017號行政法規第二條第一款規定的人
士，均可報考。

7. 報考方式及期限
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licenciatura em economia ou afins, que satisfaçam os demais
requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, nos
termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente
permanente da Região Administrativa Especial de Macau;
maioridade; capacidade profissional, aptidão física e mental,
até ao termo do prazo da apresentação de candidaturas (até ao
dia 18 de Junho de 2019) e se encontrem nas situações indicadas
no n.º 3 do artigo 12.º do REGA n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo REGA
n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 2.º do REGA n.º 23/2017.
7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》
公佈後緊接的第一個工作日起計（即二零一九年五月三十日至六
月十八日）；

7.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行
政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，
並附同報考要件的證明文件。

7.2.1. 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投
考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間
（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五
時四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午
五時三十分）到澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場十七樓統計
暨普查局會議室提交。

7.2.2. 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平
台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公
共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台），填寫及提交《專
業或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

8. 報考須提交的文件

7.1 O prazo para apresentação de candidaturas é de vinte
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau (30 de Maio a 18 de Junho de 2019);
7.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou
Funcionais», aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo
n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico,
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos
de candidatura.
7.2.1 Em suporte de papel
A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato,
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45
horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30
e as 17,30 horas), na sala de reunião da DSEC, sita na Alameda
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza»,
17.º andar, Macau.
7.2.2 Em suporte electrónico
O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscrição
em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou
Funcionais» em formulário electrónico disponibilizado através
da plataforma de serviço electrónico para apresentação de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à plataforma
pode ser feito através da página electrónica http://concurso-uni.
safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo de apresentação de
candidaturas.
A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.
8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

8.1 Candidatos não vinculados à função pública:
a) Cópia do documento de identificação válido;

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（可一併提交相關的
曾修讀科目證明，以助審查准考資格）；

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão
ao concurso);
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c）填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准
的《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。
8.2 與公職有聯繫的投考人須提交：
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c) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprovado
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devidamente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópias
dos documentos comprovativos do mencionado.
8.2 Candidatos vinculados à função pública:

第8.1點a）、b）和c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個
人資料紀錄。
如第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件以及個人資料紀錄
已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出聲
明。
8.3 第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件的副本可以是普
通副本或經認證的副本。
8.4 如投考人無提交第8.1點a）、b）和c）項所指的文件，或
倘要求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補交
所欠文件，否則被除名。
8.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履
歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。
8.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作
答。
8.7 如投考人於報考時所提交的第8.1點a）和b）項證明文
件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成
任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副
本。
9. 甄選方法
a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為三小時），
具淘汰性質；
b）第二項甄選方法——甄選面試；
c）第三項甄選方法——履歷分析。
若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。
10. 甄選方法的目的
知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能
力及/或一般知識或專門知識的水平；
甄選面試——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——藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar
os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e ainda
um registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.
Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a)
e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do
ponto 8.1, bem como do registo biográfico, se os mesmos já se
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais,
devendo ser declarado tal facto na apresentação de candidatura.
8.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e
dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto
8.1 podem ser simples ou autenticadas.
8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas
alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 ou do registo biográfico quando
é exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta
no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.
8.5 Os formulários acima referidos, «Ficha de Inscrição
em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.
8.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.
8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia
simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 8.1,
deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos
documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos
necessários à instrução do processo de provimento.
9. Métodos de selecção
a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminatório;
b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;
c) 3.º método de selecção — Análise curricular.
O candidato que falte ou desista de qualquer prova é automaticamente excluído.
10. Objectivos dos métodos de selecção
Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis
para o exercício de determinada função;
Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;
Análise curricular — examinar a preparação do candidato
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
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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
投考職務的能力。

11. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

12. 最後成績

最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，計
算方法如下：
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bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho,
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional complementar.
11. Sistema de classificação
Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção
são classificados de 0 a 100.
Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas eliminatórias, ou na classificação final obtenham classificação inferior a 50 valores.
12. Classificação final
A classificação final resulta da média ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte
forma:
Prova de conhecimentos = 50%;

知識考試——50%；
Entrevista de selecção = 40%;
甄選面試——40%；

履歷分析——10%。

13. 優先條件
如投考人得分相同，則按經第23/2 017號行政法規修改的
第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第
三十四條規定的優先條件排序。

14. 公佈名單、公告及通告
臨時名單及確定名單張貼於澳門宋玉生廣場411- 417號皇
朝廣場十七樓統計暨普查局告示板並上載於行政公職局網頁
http://www.safp.gov.mo/及統計暨普查局網頁http://www.dsec.
g ov.m o/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會公佈於
《澳門特別行政區公報》。

各甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈於《澳
門特別行政區公報》，張貼於澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣
場十七樓統計暨普查局告示板並上載於行政公職局網頁ht t p://
w w w.sa f p.gov.mo/及統計暨普查局網頁http://w w w.dsec.gov.
mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣
場十七樓統計暨普查局告示板並上載於行政公職局網頁ht t p://
w w w.sa f p.gov.mo/及統計暨普查局網頁http://w w w.dsec.gov.
mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別
行政區公報》公佈。

Análise curricular = 10%.
13. Condições de preferência
Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão
ordenados, de acordo com as condições de preferência no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
14. Publicitação das listas, anúncios e avisos
As listas provisória e definitiva são afixadas no quadro informativo da DSEC, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção,
n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, Macau, e disponibilizadas na página electrónica dos SAFP, em http://www.
safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da DSEC, em
http://www.dsec.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau os anúncios com
indicação dos locais em que as mesmas se encontram afixadas
e podem ser consultadas.
Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau, que serão afixados no quadro
informativo da DSEC, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção,
n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, Macau, e
disponibilizados nas páginas electrónicas dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como da DSEC, em http://www.dsec.
gov.mo/.
As listas classificativas intermédias são afixadas no quad ro i n for mativo da DSEC , sita na A la meda Dr. C a rlos
d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, Macau, e disponibilizadas nas páginas electrónicas dos
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como da DSEC, em
http://www.dsec.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau os anúncios com
indicação dos locais em que as mesmas se encontram afixadas
e podem ser consultadas.
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最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，
並上載於行政公職局網頁http://w w w.saf p.gov.mo/及統計暨普
查局網頁http://www.dsec.gov.mo/。
15. 考試範圍
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A lista classificativa final, após homologação, é publicada no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da DSEC,
em http://www.dsec.gov.mo/.
15. Programa das provas

15.1 第62/96/M號法令《澳門資料統計體系》；

15.1 Decreto-Lei n.º 62/96/M — Sistema de Informação
Estatística de Macau;

15.2 第61/96/M號法令《統計暨普查局組織法》；

15.2 Decreto-Lei n.º 61/96/M — Estrutura Orgânica da
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos;

15.3 第220/GM/99號批示《澳門資料統計體系範疇內關於
登記儲存原始資料之媒體或調查表之規章》；
15.4 第242/GM/99號批示《關於維護統計保密及發布官方
統計之許可程序之執行規章》；
15.5 經濟範疇的專業知識；

15.4 Despacho n.º 242/GM/99 — Regulamento de Execução
relativo à Salvaguarda do Segredo Estatístico e ao Processo de
Autorização de Divulgação de Estatísticas Oficiais;
15.5 Conhecimentos profissionais sobre a área de economia;
15.6 Teoria e prática de inquéritos estatísticos;

15.6 統計調查理論及應用；

15.7 Análise estatística e económica.

15.7 經濟及統計分析。
知識考試時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的法例
（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註釋）。
投考人除可使用僅具計算功能的計算機外，不可使用任何其
他電子或通訊設備。

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimentos a consulta da legislação referida no respectivo programa do
aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem
qualquer nota ou registo pessoal).
Apenas é permitido ao candidato utilização de calculadora
simples, não sendo permitido o uso de outros equipamentos
electrónicos.
16. Legislação aplicável

16. 適用法例
本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務
人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及
經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員
的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。
17. 注意事項
投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第
8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。
18. 典試委員會的組成
主席：廳長

15.3 Despacho n.º 220/GM/99 — Regulamento sobre o Registo
de Suportes Primários de Informação ou Instrumentos de Notação no âmbito do Sistema de Informação Estatística de Macau;

17. Observação
Os dados que o candidato apresente servem apenas para
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da
Protecção de Dados Pessoais».
18. Composição do júri

黃鼎賢

正選委員：廳長

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 4/2017, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de
Trabalho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos»,
com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo
n.º 23/2017.

Presidente: Wong Teng Yin, chefe de departamento.

李秉勳

Vogais efectivos: Celestino Lei, chefe de departamento; e
處長

趙不還

候補委員：首席顧問高級技術員
處長

李詠萍

Chiu Pat Wan, chefe de divisão.
柯學慧

Vogais suplentes: O Hok Wai, técnica superior assessora
principal; e
Teresinha Veng Peng Luiz, chefe de divisão.
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Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 17 de
Maio de 2019.

二零一九年五月十七日於統計暨普查局
局長

楊名就

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

（是項刊登費用為 $13,466.00）

(Custo desta publicação $ 13 466,00)

中 國 與 葡 語 國 家 經 貿 合 作 論 壇

GABINETE DE APOIO AO SECRETARIADO
PERMANENTE DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO
ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS
PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

常 設 秘 書 處 輔 助 辦 公 室
通 告

Aviso

（開考編號：MOT-L-001-GASPF/2019）
按照二零一九年五月三日經濟財政司司長批示，並根據經第
23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招
聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第14/2009號法
律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共部門勞動合同
制度》的規定，中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦
公室進行統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，以行
政任用合同制度填補輕型車輛司機職程第一職階輕型車輛司機
兩個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本辦出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，
旨在對擔任輕型車輛司機所需的特定勝任力進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填
補本辦同一職程及同一職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容

(Ref. do Concurso n.º: MOT-L-001-GASPF/2019)
Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e Finanças, de 3 de Maio de 2019, e nos
termos definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso
dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, na Lei
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços
públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, e na
Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços
Públicos», se encontra aberto o concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão
uniformizada, para o preenchimento de dois lugares de motorista
de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de motorista de ligeiros, em
regime de contrato administrativo de provimento do Gabinete
de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Co
operação Económica e Comercial entre a China e os Países de
Língua Portuguesa, e dos que vierem a verificar-se neste Gabinete até ao termo da validade do concurso:
1. Tipo de concurso e validade
Trata-se de concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada
e consiste na avaliação das competências específicas necessárias ao exercício de funções de motorista de ligeiros.
A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento
de lugares vagos que venham a verificar-se neste Gabinete, na
mesma carreira e área funcional.
2. Conteúdo funcional

穿着制服駕駛輕型車輛載運乘客，顧及旅程的安全和舒適；
駕駛載客量至九座位的客貨車，運送因公務外出的人員到獲預
先通知的目的地：啟動車輛、操控方向盤、接合變速器、剎車、把
行車時所需的燈亮起；注意街道情況、調節速度、顧及車輛的馬
力和性能、汽車和行人的流通、交通和警察的訊號以作有必要的
各項操作；遵守《道路交通法》及《道路交通規章》的規定；協助

Conduz, devidamente uniformizado, automóveis ligeiros
para transporte de passageiros, tendo em atenção a segurança
e comodidade das viagens; conduz carrinhas com lotação até
9 lugares, transportando os passageiros em serviço ao local
de destino, de que previamente se informou; põe o veículo
em funcionamento, manobra o volante, engrena as mudanças,
acciona o travão, faz os sinais luminosos necessários à circulação; mantém atenção ao estado da via, regula a velocidade,
procede às manobras necessárias, tendo em conta a potência
e o estado do veículo, a circulação de automóveis e peões, as
sinalizações de trânsito e dos agentes da polícia; observa, res-
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乘客上落車以及裝卸行李或所運載的其他貨物；確保汽車的良
好運作和日常保養，即洗刷、清潔及檢查燃料、潤滑油和水；有需
要時更換輪胎；定期把車送往檢查和到車房作所需的維修；把車
停泊在所屬停車場，辦公時看管停泊的車輛；當有突發事件時，
應留在工作崗位，當工作時發生意外，在有需要時協助警察協調
工作；協助文件遞送工作，並將之送到目的地和遞交予收件人，在
一般工作上予以合作，以及有效地執行上級指派的工作。

3. 薪俸、權利及福利

第一職階輕型車輛司機的薪俸點為經第4/2017號法律修改
的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二十一所載
的150點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

4. 任用方式
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peita e cumpre as regras da «Lei do Trânsito Rodoviário» e do
«Regulamento do Trânsito Rodoviário»; auxilia os passageiros
na subida ou descida do veículo e colabora na carga e descarga
de bagagens ou outras mercadorias transportadas; assegura o
bom estado de funcionamento e manutenção diária do veículo,
designadamente lavagem, limpeza e verificação dos níveis de
combustível, óleos e água; muda pneus, quando necessário;
leva o veículo à vistoria periodicamente e à oficina quando
necessita reparações; recolhe a viatura no respectivo parque
de recolha, vigiando-a quando estaciona em serviço; mantém-se no seu posto de trabalho quando houver acontecimentos
extraordinários que o justifiquem e apoia os agentes da polícia
na coordenação das operações necessárias quando houver acidentes em serviço; pode colaborar na expedição de documentos, transportando-os aos locais de destino e entregando-os
aos destinatários e colaborar na execução de tarefas genéricas
e realizar de forma eficaz os trabalhos distribuídos pelos superiores.
3. Vencimento, direitos e regalias
O motorista de ligeiros, 1.º escalão, vence pelo índice 150
da tabela indiciária, constante do Mapa 21 do Anexo I da Lei
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, e
usufrui dos direitos e regalias previstos no regime geral da Função
Pública.

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及
續後條文的規定，以行政任用合同聘用，之前需經六個月的試用
期。

5. 報考條件

4. Forma de provimento
A contratação é feita mediante contrato administrativo
de provimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços
Públicos», precedido de um período experimental com a duração de seis meses.
5. Condições de candidatura

凡在報考期限屆滿前（二零一九年六月十八日或之前）具備
小學畢業學歷，持有輕型汽車駕駛執照，且具有三年駕駛輕型
汽車的工作經驗及符合現行法律規定的擔任公職的一般要件，
特別是：澳門特別行政區永久性居民、成年、具任職能力、身體
健康及精神健全者，以及符合經第23/2017號行政法規修改的第
14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二
條第三款規定，或第23/2017號行政法規第二條第一款規定的人
士，均可報考。

6. 報考方式及期限

Podem candidatar-se os indivíduos que estejam habilitados
com o ensino primário completo, sejam titulares da carta de
condução de automóveis ligeiros e com três anos de experiência profissional na condução de ligeiros, que satisfaçam
os demais requisitos gerais e especiais para o desempenho de
funções públicas, nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente permanente da Região Administrativa
Especial de Macau; maioridade; capacidade profissional, aptidão física e mental, até ao termo do prazo da apresentação
de candidaturas (dia 18 de Junho de 2019) e se encontrem nas
situações indicadas no n.º 3 do artigo 12.º do REGA n.º 14/2016
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso
dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo REGA n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 2.º do
REGA n.º 23/2017.
6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》
公佈後緊接的第一個工作日起計（即二零一九年五月三十日至二
零一九年六月十八日）；

6.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行

6.1 O prazo para a apresentação das candidaturas é de vinte
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau (30 de Maio a 18 de Junho de 2019);
6.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação de
requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em Concurso
de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcionais»,
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政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，
並附同報考要件的證明文件。

6.2.1 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投
考人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間（週
一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五
分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時三十分）
到澳門商業大馬路澳門財富中心13樓中國與葡語國家經貿合作
論壇常設秘書處輔助辦公室提交。

6.2.2 電子方式
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aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017,
em suporte de papel ou em suporte electrónico, acompanhado
dos documentos comprovativos dos requisitos de candidaturas.
6.2.1. Em suporte de papel
A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato,
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem
(sem necessidade de procuração), dentro do prazo de apresentação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a
quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as
17,45 horas, e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre
as 14,30 e as 17,30 horas), no Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica
e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa,
sito na Avenida Comercial de Macau, Edifício FIT, 13.º andar,
Macau.
6.2.2. Em suporte electrónico

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平
台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公
共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台）填寫及提交《專業
或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

7. 報考須提交的文件
7.1 與公職無聯繫的投考人須提交：
a）有效身份證明文件副本；

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais
ou Funcionais» em formulário electrónico disponibilizado
através da plataforma de serviço electrónico para apresentação
de candidatura ao regime de gestão uniformizada (o acesso à
plataforma pode ser feito através da página electrónica: http://
concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo
de apresentação de candidaturas.
A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.
7. Documentos a apresentar na candidatura
7.1. Os candidatos não vinculados à função pública devem
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）有效的駕駛執照副本；
d）三年駕駛輕型汽車工作經驗的證明文件，工作經驗須以
取得該經驗任職機構的僱主發出的文件證明；在經適當說明理
由的例外情況下，按情況而定，可由典試委員會決定接納其他適
合的證明文件；

e）填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准
的《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。

7.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第7.1點a）至e）項所指的文件以及由所屬部門發出的個人資
料紀錄。

如第7.1點a）至d）項所指的證明文件以及個人資料紀錄已存

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações
académicas exigidas no presente aviso;
c) Cópia da carta de condução válida;
d) Documento comprovativo de três anos de experiência
profissional de condução de automóveis ligeiros, emitido pela
entidade empregadora onde foi obtida podendo, em casos excepcionais devidamente fundamentados, o júri do concurso,
consoante o caso, aceitar outro documento comprovativo idóneo;
e) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devidamente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópias
dos documentos comprovativos do mencionado.
7.2 Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar:
Os documentos referidos nas alíneas a) a e) do ponto 7.1 e
ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.
Ficam dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) a d) do ponto 7.1, bem como do registo
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於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出聲明。
7.3 第7.1點a）至e）項所指的證明文件的副本可以是普通副
本或經認證的副本。
7.4 如投考人無提交第7.1點a）至e）項所指的文件，或倘要求
的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補交所欠文
件，否則被除名。
7.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履
歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。
7.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作
答。
7.7 如投考人於報考時所提交的第7.1點a）至d）項證明文
件以及e）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成
任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副
本。
8. 甄選方法
a）第一項甄選方法——知識考試，具淘汰性質，分兩階段進
行：
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biográfico, se os mesmos já se encontrarem arquivados nos
processos individuais do Serviço a que pertencem, devendo ser
declarado expressamente tal facto na apresentação da candidatura.
7.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a) a e) do
ponto 7.1 podem ser simples ou autenticadas.
7.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas
alíneas a) a e) do ponto 7.1 ou do registo biográfico quando é
exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta
no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.
7.5 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.
7.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.
7.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia
simples dos documentos referidos nas alíneas a) a d) e dos
documentos comprovativos referidos na alínea e) do ponto 7.1,
deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos
documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos
necessários à instrução do processo de provimento.
8. Métodos de selecção
a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos, com
carácter eliminatório, desenvolvendo-se em duas fases;

第一階段：筆試，具淘汰性質，為時一小時三十分鐘；
第二階段：駕駛 技術 實踐 考 試，具 淘汰性質，為時三十分

1.ª fase — Prova escrita de carácter eliminatório e com duração de 1 hora e 30 minutos;
2.ª fase — Prova prática de condução de carácter eliminatório e com duração de 30 minutos;

鐘；
b）第二項甄選方法——甄選面試；
c）第三項甄選方法——履歷分析。
若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。
9. 甄選方法的目的
知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能
力及/或一般知識或專門知識的水平；
甄選面試——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——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。
10. 評分制度
在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;
c) 3.º método de selecção —Análise curricular.
O candidato que falte ou desista de qualquer prova é automaticamente excluído.
9. Objectivos dos métodos de selecção
Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis
para o exercício de determinada função;
Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;
Análise curricular — examinar a preparação do candidato
para o desempenho de determinada função, ponderando a habilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho,
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional complementar.
10. Sistema de classificação
Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção
são classificados de 0 a 100.
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在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

11. 最後成績

最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，計
算方法如下：

知識考試 = 50%（筆試佔知識考試的50%，駕駛技術實踐考
試佔知識考試的50%）

甄選面試 = 30%
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Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas eliminatórias, ou na classificação final obtenham classificação inferior a 50 valores.
11. Classificação final
A classificação final resulta da média ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte
forma:
Provas de conhecimentos = 50% (Prova escrita: 50% das
provas de conhecimento; Prova prática de condução: 50% das
provas de conhecimento);
Entrevista de selecção = 30%;
Analise curricular = 20%.
12. Condições de preferência

履歷分析 = 20%

12. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2 017號行政法規修改的
第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第
三十四條規定的優先條件排序。

13. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門商業大馬路澳門財富中心
13樓中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室並上
載於行政公職局網頁http://w w w.sa f p.gov.mo/及中國與葡語國
家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室網頁https://www.gaspf.
g ov.m o/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會公佈於
《澳門特別行政區公報》。

各甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈於《澳門
特別行政區公報》，張貼於澳門商業大馬路澳門財富中心13樓中
國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室，並上載於
行政公職局網頁http://w w w.sa f p.gov.mo/及中國與葡語國家經

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão
ordenados, de acordo com as condições de preferência no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
13. Publicitação das listas, anúncios e avisos
As listas provisória e definitiva são afixadas no Gabinete de
Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, sito na Avenida Comercial de Macau, Edifício
FIT, 13.º andar, Macau, e disponibilizadas na página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página
electrónica do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente
do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a
China e os Países de Língua Portuguesa, em https://www.gaspf.
gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau os anúncios com indicação dos
locais em que as mesmas se encontram afixadas e podem ser
consultadas.
Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau, que serão afixados no Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a
Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países
de Língua Portuguesa, sito na Avenida Comercial de Macau,
Edifício FIT, 13.º andar, Macau, e disponibilizados nas páginas
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como do Gabinete
de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Co
operação Económica e Comercial entre a China e os Países de
Língua Portuguesa, em https://www.gaspf.gov.mo/.

貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室網頁https://www.gaspf.gov.
mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門商業大馬路澳門財富中心13
樓中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室，並上
載於行政公職局網頁http://w w w.sa f p.gov.mo/及中國與葡語國
家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室網頁https://www.gaspf.

As listas classificativas intermédias são afixadas no Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a
Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países
de Língua Portuguesa, sito na Avenida Comercial de Macau,
Edifício FIT, 13.º andar, Macau, e disponibilizadas nas páginas
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a
Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países
de Língua Portuguesa, em https://www.gaspf.gov.mo/, sendo
publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
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gov.mo/，上述名單的張貼地點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，公佈於《澳門特別行政區公報》，
並上載於行政公職局網頁http://w w w.sa f p.gov.mo/及中國與葡
語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室網頁ht t p s://w w w.
gaspf.gov.mo/。
14. 考試範圍

cial de Macau os anúncios com indicação dos locais em que as
mesmas se encontram afixadas e podem ser consultadas.
A lista classificativa final, após homologação, é publicada no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a
Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países
de Língua Portuguesa em https://www.gaspf.gov.mo/.
14. Programa das provas

14.1 第3/2007號法律《道路交通法》；

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

14.2 經四月二十八日第17/93/M號法令核准，並經修改的現行
《道路交通規章》；

14.2 Regulamento do Trânsito Rodoviário, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 17/93/M, de 28 de Abril, na redacção vigente;
14.3 Questões gerais relacionadas com o conhecimento geral
de condução e de automóveis;

14.3 一般駕駛及車輛的常識問題；

14.4 Conhecimentos gerais sobre cultura e sociedade.

14.4 一般文化知識及社會常識。
知識考試時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的法
例（除原文外，不得另有其他文字標註或不附有任何註釋的相
關法例文本），不得使用電子設備及不得查閱其他參考書籍或資
料。

Aos candidatos apenas é permitida nas provas de conhecimentos a consulta da legislação referida no presente programa
do aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem
qualquer nota ou registo pessoal), não sendo permitido o uso
de equipamentos electrónicos e a consulta de outros livros ou
documentos.
15. Legislação aplicável

15. 適用法例
本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務
人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及
經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員
的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。
16. 注意事項

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços
públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, da
Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços
Públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo
Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
16. Observação

投 考人 提 供的資 料 僅作 招 聘之用，所有報考 資 料 將 按第
8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。
17. 典試委員會的組成
主席：顧問高級技術員

周慧珊

正選委員：特級技術員

李敏妍

首席技術員

劉鳳儀

候補委員：一等技術員

李淑美

Os dados que o candidato apresente servem apenas para
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da
Protecção de Dados Pessoais».
17. Composição do júri
Presidente: Chao Wai San, técnica superior assessora.
Vogais efectivas: Lei Man In, técnica especialista; e

首席特級行政技術助理員

Lau Fong I, técnica principal.
Vogais suplentes: Lee Sok Mei, técnica de 1.ª classe; e
Joaquim António Gomes Monteiro, assistente técnico administrativo especialista principal.

蒙若堅

二零一九年五月二十二日於中國與葡語國家經貿合作論壇常
設秘書處輔助辦公室
代主任
（是項刊登費用為 $14,643.00）

鄭麗湘

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os
Países de Língua Portuguesa, aos 22 de Maio de 2019.
A Coordenadora, substituta, Cheang Lai Seong.
(Custo desta publicação $ 14 643,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS
DE SEGURANÇA DE MACAU

公 告
Anúncio

第19/2019/DSFSM號公開招標
Concurso Público n.º 19/2019/DSFSM
根據保安司司長二零一九年五月十七日的批示，澳門保安部
隊事務局為取得「資訊中心伺服器設備」進行公開招標。

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor
Secretário para a Segurança, de 17 de Maio de 2019, se encontra aberto o concurso público para a aquisição de «Servidores
e equipamentos para o centro de informações».

有意投標人可於辦公時間到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事
務局行政管理廳查閱有關《招標方案》及《承投規則》；索取上
述文件之影印本，須繳付$100.00（澳門幣壹佰元整）或於本局網
頁（http://www.fsm.gov.mo/dsfsm）內免費下載。投標人有責任
自本公告公佈之日起至公開招標截標時間止，前往澳門兵營斜
巷澳門保安部隊事務局行政管理廳或於本局網頁內查閱倘有附
加之說明文件。

標書必須於二零一九年七月三日下午五時前遞交澳門保安
部隊事務局總辦事處。投標人除須遞交《招標方案》及《承投規
則》所規定之文件外，尚須遞交已繳付臨時擔保$49,000.00（澳
門幣肆萬玖仟元整）之證明文件。該擔保須以銀行擔保、現金、
抬頭為「澳門保安部隊事務局」之本票或澳門大西洋銀行支票遞
交，倘以現金、本票或澳門大西洋銀行支票方式，必須前往澳門
大西洋銀行（總行）繳交，並於繳付後將存款憑證交回澳門保安
部隊事務局行政管理廳出納以換取正式收據；倘屬銀行擔保，該
擔保不得附條件或受終止性期限約束。

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos encontram-se disponíveis para consulta no Departamento
de Administração da Direcção dos Serviços das Forças de
Segurança de Macau, sito na Calçada dos Quartéis, Macau,
durante as horas de expediente, estando os interessados sujeitos ao pagamento das fotocópias dos referidos documentos,
na importância de $100,00 (cem patacas), se as quiserem, ou
podendo aceder à página electrónica destes Serviços para fazer
o respectivo descarregamento gratuito (http://www.fsm.gov.
mo/dsfsm). Incumbem-se os concorrentes de verificar os eventuais
esclarecimentos adicionais, dirigindo-se ao referido departamento desta Direcção, com sede no endereço supracitado, ou
navegando na página electrónica acima mencionada, desde a
data da publicação do presente anúncio até à data limite da entrega de propostas do concurso público.
As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até
às 17,00 horas do dia 3 de Julho de 2019. Além da entrega dos
documentos estipulados no respectivo programa do concurso e
no caderno de encargos, deve ser apresentado o documento comprovativo da caução provisória prestada, no valor de $49 000,00
(quarenta e nove mil patacas). A respectiva caução deve ser
prestada por garantia bancária, ou em numerário, ordem de
caixa ou cheque do Banco Nacional Ultramarino (BNU), sendo os últimos dois em nome da DSFSM. Caso seja prestada
em numerário, ordem de caixa ou cheque do BNU, os concorrentes devem efectuar a prestação pertinente no BNU (sede)
e depois devem apresentar à Tesouraria do Departamento de
Administração desta DSFSM o guia citado, para efeitos de
levantamento do recibo oficial em causa. Caso seja prestada
por garantia bancária, esta não pode ser sujeita a condição ou
termo resolutivo.

開標日期為二零一九年七月四日上午十時三十分，將在澳門
兵營斜巷澳門保安部隊事務局開標。投標人或其合法代表應出
席開標會議，以便解釋投標文件內可能出現之疑問或在需要時
提出聲明異議。

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos
Quartéis, Macau, às 10,30 horas do dia 4 de Julho de 2019. Os
concorrentes ou os seus representantes legais deverão estar
presentes ao acto público de abertura de propostas, a fim de
esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos entregues para o presente concurso ou apresentar reclamação quando necessário.

所有對本公開招標之技術特徵要求的查詢，必須以書面形
式於二零一九年六月六日前遞交到澳門保安部隊事務局總辦事
處。

Os esclarecimentos respeitantes aos requisitos das características técnicas do presente concurso público devem ser
solicitados por escrito e apresentados à Secretaria-Geral desta
DSFSM, até ao dia 6 de Junho de 2019.
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Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau,
aos 22 de Maio de 2019.

二零一九年五月二十二日於澳門保安部隊事務局

代局長

關啓榮副警務總監

O Director dos Serviços, substituto, Kwan Kai Veng, superintendente.

（是項刊登費用為 $2,832.00）

(Custo desta publicação $ 2 832,00)

治 安 警 察 局

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

名 單

Lista

根據現行《澳門保安部隊軍事化人員通則》（E M F S M）
第一百六十三條第四款d）項之規定，刊登有關二零一九年五月
二十九日第二十二期第二組《澳門特別行政區公報》所公佈關於
開設治安警察局普通職程及音樂職程之首席警員升級課程錄取
考試，經治安警察局代局長於二零一九年五月二十二日確認的最
後評核名單如下：

De acordo com o estipulado na alínea d) do n.º 4 do artigo
163.º do Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança
de Macau (EMFSM), vigente, publica-se a lista de classificação
final do concurso de admissão ao curso de promoção ao posto
de guarda principal da carreira ordinária e da carreira de músico
do Corpo de Polícia da Segurança Pública, aberto por aviso
publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 22, II Série, de 29
de Maio de 2019, por homologação do comandante, substituta,
do CPSP, de 22 de Maio de 2019:

1. 合格者：

1. Candidatos aptos:

普通職程

Carreira ordinária

職級

編號

姓名

最後分數 排名 備註

警員

133051 Ribas da Silva José ... 11.0

1

"

145061 鄺漢權 ....................... 10.8

2

一等警員 374921 林兆均 ....................... 10.7

3

警員

228050 許月清 ....................... 10.6

4

"

112061 梁金堂 ....................... 10.6

5

"

194060 陳嘉蕙 ....................... 10.6

6

"

162071 李德發 ....................... 10.6

7

"

160031 張永茂 ....................... 10.5

8

"

102060 周鳳玲 ....................... 10.5

9

"

106060 趙惠儀 ....................... 10.5

"

Posto

Número

Nome
Classificação Número Obs
		
final
de
ordem

Guarda 133 051 Ribas da Silva José....11,0
»

1

145 061 Kong Hon Kun...........10,8

2

Guarda de
primeira 374 921 Lam Sio Kuan............10,7

3

Guarda 228 050 Hoi Ut Cheng.............10,6

4

»

112 061 Leung Kam Tong.......10,6

5

»

194 060 Chan Ka Wai..............10,6

6

»

162 071 Lei Tak Fat.................10,6

7

»

160 031 Cheong Weng Mao....10,5

8

10

»

102 060 Chao Fong Leng........10,5

9

120060 蔡章英 ....................... 10.5

11

»

106 060 Chio Wai I..................10,5

10

"

158061 何皓楠 ....................... 10.5

12

»

120 060 Choi Cheong Ieng.....10,5

11

"

164061 陳宏亮 ....................... 10.5

13

»

158 061 Ho Hou Nam..............10,5

12

"

183061 陳灝昕 ....................... 10.5

14

»

164 061 Chan Wang Leong....10,5

13

"

111070 楊彬鷹 ....................... 10.5

15

»

183 061 Chan Hou Ian............10,5

14

"

254081 黃遠志 ....................... 10.5

16

»

111 070 Ieong Pan Ieng...........10,5

15

"

114041 高炳俊 ....................... 10.4

17

»

254 081 Wong Un Chi.............10,5

16

»

114 041 Kou Peng Chon..........10,4

17

"

231050 謝嘉雯 ....................... 10.4

18

»

231 050 Che Ka Man...............10,4

18

"

112051 張恆 .......................... 10.4

19

»

112 051 Cheong Hang.............10,4

19

"

116060 蕭錫瑤 ....................... 10.4

20

»

116 060 Sio Sek Io....................10,4

20

"

161061 葉華添 ....................... 10.4

21

»

161 061 Ip Wa Tim...................10,4

21
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編號

姓名

最後分數 排名 備註

Posto

Número

Nome
Classificação Número Obs
		
final
de
ordem

警員

103071 伍偉立 ....................... 10.4

22

"

113070 李妙轉 ....................... 10.4

23

"

262081 陳德謙 ....................... 10.4

24

»

113 070 Lei Mio Chun.............10,4

23

一等警員 180951 楊勇光 ....................... 10.3

25

»

262 081 Chan Tak Him...........10,4

24

Guarda de
primeira 180 951 Ieong Iong Kuong......10,3

25

Guarda 103 071 Ng Wai Lap................10,4

22

"

342951 張文偉 ....................... 10.3

26

"

249960 冼莉瑤 ....................... 10.3

27

警員

190991 鄭成智 ....................... 10.3

28

"

279991 陳志榮 ....................... 10.3

29

"

283991 周興強 ....................... 10.3

30

»

279 991 Chan Chi Weng.........10,3

29

"

159041 區嘉進 ....................... 10.3

31

»

283 991 Chao Hing Keung.....10,3

30

"

171041 程文偉 ....................... 10.3

32

»

159 041 Ao Ka Chon...............10,3

31

"

182041 梁立信 ....................... 10.3

33

»

171 041 Cheng Man Wai.........10,3

32

"

196041 鄭鎮邦 ....................... 10.3

34

»

182 041 Leong Lap Son..........10,3

33

"

198041 郭志雲 ....................... 10.3

35

»

196 041 Chiang Chan Pong....10,3

34

"

200041 盧家輝 ....................... 10.3

36

»

198 041 Kuok Chi Wan...........10,3

35

"

124041 符致利 ....................... 10.3

37

»

200 041 Lou Ka Fai..................10,3

36

"

182050 陳莉文 ....................... 10.3

38

»

124 041 Fu Chi Lei..................10,3

37

"

164051 李志輝 ....................... 10.3

39

»

182 050 Chan Lei Man............10,3

38

»

164 051 Lei Chi Fai..................10,3

39

"

311051 張劍星 ....................... 10.3

40

»

311 051 Cheong Kim Seng.....10,3

40

"

338051 譚志華 ....................... 10.3

41

»

338 051 Tam Chi Wa...............10,3

41

"

110060 彭惠芝 ....................... 10.3

42

»

110 060 Pang Wai Chi.............10,3

42

"

113060 陳敏兒 ....................... 10.3

43

»

113 060 Chan Man I................10,3

43

"

128061 陳萬權 ....................... 10.3

44

»

128 061 Chan Man Kun..........10,3

44

"

131060 梁綺蕙 ....................... 10.3

45

»

131 060 Leong I Wai................10,3

45

"

137061 龍庭敏 ....................... 10.3

46

»

137 061 Long Teng Man.........10,3

46

"

155061 冼振威 ....................... 10.3

47

»

155 061 Sin Chan Wai.............10,3

47

"

186061 梁祥君 ....................... 10.3

48

»

186 061 Leong Cheong
Kuan.............................. 10,3

48

"

193061 曾永權 ....................... 10.3

49

»

193 061 Chang Weng Kun......10,3

49

"

199060 梁凱穎 ....................... 10.3

50

»

199 060 Leong Hoi Weng.......10,3

50

"

107070 顏佩瑜 ....................... 10.3

51

»

107 070 Ngan Pui U.................10,3

51

"

118071 鄭英祺 ....................... 10.3

52

»

118 071 Cheang Ieng Kei........10,3

52

"

131071 黃得球 ....................... 10.3

53

»

131 071 Wong Tak Kao...........10,3

53

"

143071 麥健峰 ....................... 10.3

54

»

143 071 Mak Kin Fong............10,3

54

"

153071 黃潛潛 ....................... 10.3

55

»

153 071 Wong Chim Chim.....10,3

55

"

189071 彭志傑 ....................... 10.3

56

»

189 071 Pang Chi Kit...............10,3

56

"

123071 吳曾生 ....................... 10.3

57

»

123 071 Ng Chang Sang..........10,3

57

一等警員 411921 吳國強 ....................... 10.2

58

Guarda de
primeira 411 921 Ung Kuok Keong.......10,2

58

"

239951 周偉麟 ....................... 10.2

59

»

342 951 Cheong Man Wai.......10,3

26

»

249 960 Sin Lei Io....................10,3

27

Guarda 190 991 Chiang Shing Chi......10,3

28

»

239 951 Chau Wai Lun............10,2

59
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編號

姓名

最後分數 排名 備註

一等警員 279961 梁瑞新 ....................... 10.2

Posto

60

"

323961 張煒天 ....................... 10.2

61

"

218971 洪泉聰 ....................... 10.2

62

警員

149991 李錦明 ....................... 10.2

63

"

260991 伍超毅 ....................... 10.2

64

"

123031 鄧煒堅 ....................... 10.2

65

"

155031 尹樹靈 ....................... 10.2

66

"

109041 陳健義 ....................... 10.2

67

"

120041 麥迪邦 ....................... 10.2

68

"

154041 陳日明 ....................... 10.2

69

"

158041 蘇文健 ....................... 10.2

70

"

181041 關立明 ....................... 10.2

71

"

208041 余偉安 ....................... 10.2

"

Número
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Nome
Classificação Número Obs
		
final
de
ordem

Guarda de 279 961 Leong Soi San............10,2
primeira

60

»

323 961 Cheong Wai Tin.........10,2

61

»

218 971 Hong Chun Chong....10,2

62

Guarda 149 991 Lei Kam Meng...........10,2

63

»

260 991 Ng Chio Ngai.............10,2

64

»

123 031 Tang Wai Kin.............10,2

65

»

155 031 Wan Su Leng..............10,2

66

»

109 041 Chan Telmo José.......10,2

67

»

120 041 Mak Tek Pong............10,2

68

»

154 041 Chan Iat Meng...........10,2

69

»

158 041 Sou Man Kin..............10,2

70

72

»

181 041 Kuan Lap Meng.........10,2

71

235041 安景禧 ....................... 10.2

73

»

208 041 U Wai On....................10,2

72

"

186050 李詩琪 ....................... 10.2

74

»

"

197050 黃詠義 ....................... 10.2

75

235 041 Dos Anjos António
Maria...........................10,2

73

"

204050 程寶詩 ....................... 10.2

76

»

186 050 Lei Si Kei....................10,2

74

"

214050 劉鳳霞 ....................... 10.2

77

»

197 050 Wong Weng I..............10,2

75

»

204 050 Cheng Pou Si..............10,2

76

"

215050 鄧淑嫻 ....................... 10.2

78

»

214 050 Lao Fong Ha..............10,2

77

"

227050 唐燕珊 ....................... 10.2

79

»

215 050 Tang Sok Han............10,2

78

"

113051 伍立明 ....................... 10.2

80

»

227 050 Tong In San................10,2

79

"

119051 崔偉祥 ....................... 10.2

81

»

113 051 Ng Lap Meng.............10,2

80

"

257050 羅玉娟 ....................... 10.2

82

»

119 051 Choi Wai Cheong......10,2

81

"

258050 林凱芝 ....................... 10.2

83

»

257 050 Lo Iok Kun.................10,2

82

"

264050 譚海雁 ....................... 10.2

84

»

258 050 Lam Hoi Chi..............10,2

83

"

148051 葉志青 ....................... 10.2

85

»

264 050 Tam Hoi Ngan............10,2

84

"

268050 盧嘉汶 ....................... 10.2

86

»

148 051 Ip Chi Cheng..............10,2

85

"

244050 黃佩雯 ....................... 10.2

87

»

268 050 Lou Ka Man...............10,2

86

"

187050 萬恩惠 ....................... 10.2

88

»

244 050 Wong Pui Man...........10,2

87

"

196050 麥稻馨 ....................... 10.2

89

»

187 050 Man Ian Wai..............10,2

88

"

306051 冼雄偉 ....................... 10.2

90

»

196 050 Mak Tou Heng...........10,2

89

"

313051 林惠敏 ....................... 10.2

91

»

306 051 Sin Hong Wai.............10,2

90

»

313 051 Lam Wai Man............10,2

91

"

346051 Ho dos Santos
Jeremias Salvador ..... 10.2

92

»

346 051 Ho dos Santos
Jeremias Salvador......10,2

92

"

108060 甘銀仙 ....................... 10.2

93

»

108 060 Kam Ngan Sin............10,2

93

"

109060 唐玉儀 ....................... 10.2

94

»

109 060 Tong Iok I...................10,2

94

"

121060 黃芷君 ....................... 10.2

95

»

121 060 Wong Chi Kuan.........10,2

95

"

124060 黃嘉慧 ....................... 10.2

96

»

124 060 Wong Ka Wai.............10,2

96

"

125060 崔雪梅 ....................... 10.2

97

»

125 060 Choi Sut Mui..............10,2

97
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129061 劉偉倫 ....................... 10.2

98

"

130060 梁詠恩 ....................... 10.2

99

"

132060 謝慧儀 ....................... 10.2

100

»

130 060 Leong Weng Ian........10,2

99

"

136061 鄧健波 ....................... 10.2

101

»

132 060 Che Wai I....................10,2

100

"

163061 廖峻宏 ....................... 10.2

102

»

136 061 Tang Kin Po...............10,2

101

"

168060 區雯敏 ....................... 10.2

103

»

163 061 Liu Chon Wang..........10,2

102

"

169060 盧敏兒 ....................... 10.2

104

»

168 060 Ao Man Man..............10,2

103

"

178060 麥嘉莉 ....................... 10.2

105

»

169 060 Lou Man I...................10,2

104

"

190061 李顯威 ....................... 10.2

106

»

178 060 Mak Ka Lei................10,2

105

"

205061 葉家輝 ....................... 10.2

107

»

190 061 Lei Hin Wai................10,2

106

"

206060 李鳳群 ....................... 10.2

108

»

205 061 Ip Ka Fai.....................10,2

107

"

211061 何惠健 ....................... 10.2

109

»

206 060 Lei Fong Kuan...........10,2

108

"

140060 宋丹萍 ....................... 10.2

110

»

211 061 Ho Wai Kin................10,2

109

"

184060 文亦雅 ....................... 10.2

111

»

140 060 Song Tan Peng...........10,2

110

"

112071 詹錦昌 ....................... 10.2

112

»

184 060 Man Iek Nga...............10,2

111

"

115071 容嘉豪 ....................... 10.2

113

»

112 071 Chim Kam Cheong....10,2

112

"

126071 勞宇凱 ....................... 10.2

114

»

115 071 Iong Ka Hou...............10,2

113

"

133071 李榮安 ....................... 10.2

115

»

126 071 Lou U Hoi..................10,2

114

"

139070 楊國燕 ....................... 10.2

116

»

133 071 Lei Weng On..............10,2

115

"

141071 高永龍 ....................... 10.2

117

»

139 070 Ieong Kok In..............10,2

116

»

141 071 Kou Weng Long.........10,2

117

"

144071 黃耀輝 ....................... 10.2

118

»

144 071 Wong Io Fai................10,2

118

"

150071 吳家榮 ....................... 10.2

119

»

150 071 Ng Ka Weng...............10,2

119

"

157071 張磊 .......................... 10.2

120

»

157 071 Cheong Loi.................10,2

120

"

158071 鄧健鍾 ....................... 10.2

121

»

158 071 Tang Kin Chong........10,2

121

"

169071 馮國良 ....................... 10.2

122

»

169 071 Fong Kuok Leong......10,2

122

"

130071 梁偉成 ....................... 10.2

123

»

130 071 Leong Wai Seng.........10,2

123

"

165071 林永旗 ....................... 10.2

124

»

165 071 Lam Weng Kei...........10,2

124

"

133081 韋一鳴 ....................... 10.2

125

»

133 081 Wai Iat Meng..............10,2

125

"

138060 黃志華 ....................... 10.1

126

»

138 060 Wong Chi Wa.............10,1

126

"

147081 李俊 .......................... 10.1

127

»

147 081 Lei Chon.....................10,1

127

"

233081 梁耀輝 ....................... 10.1

128

»

233 081 Leong Io Fai...............10,1

128

一等警員 344951 陳偉康 ....................... 10.0

129

Guarda de 344 951 Chan Wai Hong.........10,0
primeira

129

"

114981 趙偉良 ....................... 10.0

130

警員

163031 徐德安 ....................... 10.0

131

"

140041 關小明 ....................... 10.0

132

"

142041 陳智強 ....................... 10.0

133

"

174050 梁玉芳 ....................... 10.0

"

Guarda 129 061 Lao Wai Lon..............10,2

z）

z）

»

98

114 981 Chio Wai Leong.........10,0

130

Guarda 163 031 Choi Tak On...............10,0

131

»

140 041 Kuan Sio Meng..........10,0

132

»

142 041 Chan Chi Keong........10,0

133

134

»

174 050 Leong Iok Fong.........10,0

134

176050 吳小慧 ....................... 10.0

135

»

176 050 Ng Sio Wai..................10,0

135

"

235050 劉秀珊 ....................... 10.0

136

»

235 050 Lao Sao San...............10,0

136

"

154061 劉家聲 ....................... 10.0

137

»

154 061 Lao Ka Seng...............10,0

137

z)

z)
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119081 梁勤 .......................... 10.0

138

"

185081 卓少聰 ....................... 10.0

139

"

389081 李錦輝 ....................... 10.0

140

»

185 081 Cheok Sio Chong.......10,0

139

"

278080 林綺華 ....................... 10.0

141

»

389 081 Lei Kam Fai...............10,0

140

一等警員 154931 劉海明 ....................... .. 9.9

142

»

278 080 Lam I Wa....................10,0

141

Guarda de 154 931 Lao Hoi Meng..............9,9
primeira

142

Guarda 119 081 Leong Kan..................10,0

138

"

327961 李瑞森 ....................... .. 9.9

143

"

269971 陳雷鳴 ....................... .. 9.9

144

警員

196991 甘敬德 ....................... .. 9.9

145

"

134991 Monteiro Fernando ... .. 9.9

146

"

237991 伍超武 ....................... .. 9.9

147

»

134 991 Monteiro Fernando......9,9

146

"

126011 江子聰 ....................... .. 9.9

148

»

237 991 Ng Chio Mou................9,9

147

"

143011 陳文祥 ....................... .. 9.9

149

»

"

105021 伍廣毅 ....................... .. 9.9

150

126 011 Da Conceição
Humberto Guilherme.. ..9,9

148

»

143 011 Chan Man Cheong......9,9

149

"

154031 梁志輝 ....................... .. 9.9

151

»

105 021 Ng Kuong Ngai............9,9

150

"

134041 高永健 ....................... .. 9.9

152

»

154 031 Leong Chi Fai..............9,9

151

"

160041 陳嘉輝 ....................... .. 9.9

153

»

134 041 Kou Veng Kin..............9,9

152

"

189041 李應發 ....................... .. 9.9

154

»

160 041 Chan Ka Fai.................9,9

153

"

209041 羅東尼 ....................... .. 9.9

155

»

189 041 Lei Ieng Fat..................9,9

154

"

239041 蘇志健 ....................... .. 9.9

156

»

209 041 Rodrigues Adriano
Antonio.........................9,9

155

"

113041 劉漢邦 ....................... .. 9.9

157

"

103051 黃偉陞 ....................... .. 9.9

158

239 041 Monteiro Soares
Herculano.....................9,9

156

"

125051 何健恩 ....................... .. 9.9

159

»

113 041 Lau Hon Pong..............9,9

157

"

253050 張敏芝 ....................... .. 9.9

160

»

103 051 Wong Wai Seng............9,9

158

"

254050 郭彩芳 ....................... .. 9.9

161

»

125 051 Ho Kin Ian...................9,9

159

"

145051 畢桂富 ....................... .. 9.9

162

»

253 050 Cheong Man Chi.........9,9

160

»

254 050 Kuok Choi Fong..........9,9

161

"

265050 梁妙芝 ....................... .. 9.9

163

»

145 051 Pat Kuai Fu..................9,9

162

"

153051 鍾兆坤 ....................... .. 9.9

164

»

265 050 Leong Mio Chi............9,9

163

"

274050 廖少歡 ....................... .. 9.9

165

»

153 051 Chong Sio Kuan...........9,9

164

"

158051 何玉樑 ....................... .. 9.9

166

»

274 050 Lio Sio Fun...................9,9

165

"

165051 趙偉銘 ....................... .. 9.9

167

»

158 051 Ho Iok Leong...............9,9

166

"

166051 劉健聰 ....................... .. 9.9

168

»

165 051 Chio Wai Meng............9,9

167

"

242050 李麗芬 ....................... .. 9.9

169

»

166 051 Lau Kin Chung............9,9

168

"

296051 孔慶祺 ....................... .. 9.9

170

»

242 050 Lei Lai Fan...................9,9

169

"

302051 張小豪 ....................... .. 9.9

171

»

296 051 Hong Heng Kei............9,9

170

»

302 051 Cheung Sio Hou..........9,9

171

"

310051 劉祖宜 ....................... .. 9.9

172

»

310 051 Lao Cho Yee................9,9

172

"

323051 譚志洪 ....................... .. 9.9

173

»

323 051 Tam Chi Hong.............9,9

173

"

336051 陸文安 ....................... .. 9.9

174

»

336 051 Lok Man On................9,9

174

"

318051 陳俊權 ....................... .. 9.9

175

»

318 051 Chan Chon Kun...........9,9

175

»

327 961 Lei Soi Sam..................9,9

143

»

269 971 Chan Loi Meng............9,9

144

Guarda 196 991 Kam Keng Tak.............9,9

145

»
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278051 鍾家榮 ....................... .. 9.9

176

"

135060 周燕珊 ....................... .. 9.9

177

"

144061 胡梓洋 ....................... .. 9.9

178

"

188060 陳嘉雯 ....................... .. 9.9

179

"

208061 鄧志峰 ....................... .. 9.9

"

Posto

Número

Nome
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Guarda 278 051 Chong Ka Weng...........9,9

176

»

135 060 Chao In San..................9,9

177

»

144 061 Wu Tsz Yeung..............9,9

178

180

»

188 060 Chan Ka Man...............9,9

179

171060 梁笑梅 ....................... .. 9.9

181

»

208 061 Tang Chi Fong.............9,9

180

"

102070 林英賢 ....................... .. 9.9

182

»

171 060 Leong Sio Mui.............9,9

181

"

125070 黃曉令 ....................... .. 9.9

183

»

102 070 Lam Ieng In..................9,9

182

"

137070 陳錦霞 ....................... .. 9.9

184

»

125 070 Wong Hio Leng...........9,9

183

"

152071 吳子峰 ....................... .. 9.9

185

»

137 070 Chan Kam Ha..............9,9

184

"

164070 張鳳芝 ....................... .. 9.9

186

»

152 071 Ng Chi Fong.................9,9

185

"

186071 陳強匡 ....................... .. 9.9

187

»

164 070 Cheong Fong Chi........9,9

186

"

151071 何應龍 ....................... .. 9.9

188

»

186 071 Chan Keong Hong.......9,9

187

"

160070 容家倖 ....................... .. 9.9

189

»

151 071 Ho Ieng Long...............9,9

188

"

129070 黃慧詩 ....................... .. 9.9

190

»

160 070 Iong Ka Hang...............9,9

189

"

226080 凌惠儀 ....................... .. 9.9

191

»

129 070 Wong Wai Si.................9,9

190

"

229081 羅潤榮 ....................... .. 9.9

192

»

226 080 Leng Wai I....................9,9

191

"

248081 潘建文 ....................... .. 9.9

193

»

229 081 Lo Ion Weng................9,9

192

"

183041 呂志雄 ....................... .. 9.8

194

»

248 081 Pun Kin Man...............9,9

193

"

240041 錢啟文 ....................... .. 9.8

195

»

183 041 Loi Chi Hong...............9,8

194

"

134051 高偉珩 ....................... .. 9.8

196

»

240 041 Chin Kai Man..............9,8

195

"

142051 馮志文 ....................... .. 9.8

197

»

134 051 Kou Wai Hang.............9,8

196

"

100070 鍾麗群 ....................... .. 9.8

198

»

142 051 Fong Chi Man..............9,8

197

"

128070 楊樂容 ....................... .. 9.8

199

»

100 070 Chong Lai Kuan..........9,8

198

"

111080 古俊華 ....................... .. 9.8

200

»

128 070 Ieong Lok Iong............9,8

199

"

114081 林澤焙 ....................... .. 9.8

201

»

111 080 Ku Chon Wa.................9,8

200

"

117080 陳寶儀 ....................... .. 9.8

202

»

114 081 Lam Chak Pui..............9,8

201

"

128081 陳永泰 ....................... .. 9.8

203

»

117 080 Chan Pou I....................9,8

202

"

136080 毛穎芝 ....................... .. 9.8

204

»

128 081 Chan Weng Tai............9,8

203

»

136 080 Mo Weng Chi...............9,8

204

"

166081 蔡國偉 ....................... .. 9.8

205

»

166 081 Choi Kuok Wai............9,8

205

"

177081 朱耀忠 ....................... .. 9.8

206

»

177 081 Chu Io Chong...............9,8

206

"

179080 陸韋姍 ....................... .. 9.8

207

»

179 080 Lok Wai San.................9,8

207

"

200081 梅偉成 ....................... .. 9.8

208

»

200 081 Mui Wai Seng...............9,8

208

"

203080 梁小玲 ....................... .. 9.8

209

»

203 080 Leong Sio Leng............9,8

209

"

214081 張嘉偉 ....................... .. 9.8

210

»

214 081 Cheong Ka Wai............9,8

210

"

222081 李藝輝 ....................... .. 9.8

211

»

222 081 Lei Ngai Fai..................9,8

211

"

204081 趙有添 ....................... .. 9.8

212

»

204 081 Chio Iao Tim................9,8

212

"

132080 鄭玉珊 ....................... .. 9.8

213

»

132 080 Cheang Iok San...........9,8

213

"

118021 廖家倫 ....................... .. 9.7

214

»

118 021 Liu Ka Lon...................9,7

214

"

171081 陳恆坤 ....................... .. 9.7

215

»

171 081 Chan Hang Kuan........9,7

215

"

321081 余章成 ....................... .. 9.7

216

»

321 081 U Cheong Seng............9,7

216
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344080 黃慧玲 ....................... .. 9.7

217

"

345080 林嘉莉 ....................... .. 9.7

218

"

268080 歐麗容 ....................... .. 9.7

219

"

191091 江啓杰 ....................... .. 9.7

220

"

100001 梁偉倫 ....................... .. 9.6

"

Posto

Número
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Guarda 344 080 Wong Wai Leng...........9,7

217

»

345 080 Lam Ka Lee.................9,7

218

»

268 080 Ao Lai Iong..................9,7

219

221

»

191 091 Kong Kai Kit................9,7

220

207041 陳士邦 ....................... .. 9.6

222

»

100 001 Leong Vai Long...........9,6

221

"

380080 蔡穎賢 ....................... .. 9.6

223

»

207 041 Chan Si Bong...............9,6

222

"

206041 陳城坤 ....................... .. 9.5

224

»

380 080 Choi Weng In...............9,6

223

"

102080 張嘉琪 ....................... .. 9.5

225

»

206 041 Chan Seng Kuan..........9,5

224

"

103080 施寶寶 ....................... .. 9.5

226

»

102 080 Cheong Ka Kei............9,5

225

"

118080 葉仲芬 ....................... .. 9.5

227

»

103 080 Si Pou Pou....................9,5

226

"

126081 梁瑞麒 ....................... .. 9.5

228

»

118 080 Ip Chong Fan...............9,5

227

"

131080 鄧敏詩 ....................... .. 9.5

229

»

126 081 Leong Soi Kei..............9,5

228

"

145081 陳德華 ....................... .. 9.5

230

»

131 080 Tang Man Si.................9,5

229

"

194081 余佐明 ....................... .. 9.5

231

»

145 081 Chan Tak Wa...............9,5

230

"

208080 林麗婷 ....................... .. 9.5

232

»

194 081 U Cho Meng.................9,5

231

"

251081 黃嘉華 ....................... .. 9.5

233

»

208 080 Lam Lai Teng...............9,5

232

"

176060 馮燕茵 ....................... .. 9.5

234

»

251 081 Wong Ka Wa................9,5

233

"

218081 蘇啓業 ....................... .. 9.4

235

»

176 060 Fong In Ian...................9,5

234

"

279081 李崇洲 ....................... .. 9.4

236

»

218 081 Sou Kai Ip.....................9,4

235

"

316080 陳冬寧 ....................... .. 9.4

237

»

279 081 Lei Song Chao.............9,4

236

"

325080 鄭司萌 ....................... .. 9.4

238

»

316 080 Chan Tong Neng..........9,4

237

"

326080 楊小青 ....................... .. 9.4

239

»

325 080 Cheang Si Mang..........9,4

238

"

336080 李皓茜 ....................... .. 9.4

240

»

326 080 Ieong Sio Cheng..........9,4

239

"

343081 李浩盛 ....................... .. 9.4

241

»

336 080 Lei Hou Sai..................9,4

240

"

349081 林嘉豪 ....................... .. 9.4

242

»

343 081 Lei Hou Seng...............9,4

241

"

351081 魏志威 ....................... .. 9.4

243

»

349 081 Lam Ka Hou................9,4

242

"

374081 林杰 .......................... .. 9.3

244

»

351 081 Ngai Chi Wai................9,4

243

"

337090 余曉晴 ....................... .. 9.3

245

»

374 081 Lam Kit.........................9,3

244

»

337 090 Yu Hiu Ching Lucia.. ..9,3

245

"

210091 黃志能 ....................... .. 9.2

246

»

210 091 Wong Chi Nang...........9,2

246

"

267091 黎志恆 ....................... .. 9.2

247

»

267 091 Lai Chi Hang...............9,2

247

"

275080 許佩佩 ....................... .. 9.1

248

»

275 080 Hoi Pui Pui...................9,1

248

"

280080 王雅芳 ....................... .. 9.1

249

»

280 080 Wong Nga Fong...........9,1

249

"

331081 蘇計忠 ....................... .. 9.1

250

»

331 081 Sou Kai Chong.............9,1

250

"

400081 胡嘉偉 ....................... .. 9.1

251

»

400 081 Wu Ka Wai...................9,1

251

"

202080 鄧麗環 ....................... .. 9.1

252

»

202 080 Tang Lai Wan...............9,1

252

"

282080 歐東玲 ....................... .. 9.0

253

»

282 080 Ao Tong Leng..............9,0

253

"

283080 許錦瑜 ....................... .. 9.0

254

»

283 080 Hoi Kam U...................9,0

254

"

323081 鄭煥釗 ....................... .. 9.0

255

»

323 081 Cheang Wun Chio.......9,0

255

"

338080 幸紫琼 ....................... .. 9.0

256

»

338 080 Hang Chi Keng............9,0

256

"

317080 侯碧珍 ....................... .. 9.0

257

»

317 080 Hao Pek Chan..............9,0

257
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編號

姓名

最後分數 排名 備註

Posto

Número

Nome
Classificação Número Obs
		
final
de
ordem

警員

253091 張健祺 ....................... .. 9.0

258

"

266081 庄杰燦 ....................... .. 9.0

259

"

347091 劉少東 ....................... .. 9.0

260

»

266 081 Chong Kit Chan...........9,0

259

"

114091 林榮彬 ....................... .. 8.9

261

»

347 091 Lau Sio Tong................9,0

260

"

129091 李文俊 ....................... .. 8.9

262

»

114 091 Lam Weng Pan............8,9

261

"

283091 梁國順 ....................... .. 8.9

263

»

129 091 Lei Man Chon..............8,9

262

"

326091 Shek William ............ .. 8.9

264

»

283 091 Leong Kuok Son..........8,9

263

"

383091 陳文康 ....................... .. 8.9

265

»

326 091 Shek William................8,9

264

"

391091 葉志仁 ....................... .. 8.9

266

»

383 091 Chan Man Hong..........8,9

265

"

134091 梁志鴻 ....................... .. 8.7

267

»

391 091 Ip Chi Ian.....................8,9

266

"

189091 戚惠民 ....................... .. 8.7

268

»

134 091 Leong Chi Hong..........8,7

267

»

189 091 Chek Wai Man.............8,7

268

"

351091 羅永楊 ....................... .. 8.7

269

»

351 091 Lo Weng Ieong............8,7

269

"

143091 陳志洪 ....................... .. 8.6

270

»

143 091 Chan Chi Hong............8,6

270

"

144090 林金蓮 ....................... .. 8.6

271

»

144 090 Lam Kam Lin..............8,6

271

"

178091 趙志強 ....................... .. 8.6

272

»

178 091 Chio Chi Keong...........8,6

272

"

357090 梁翊慧 ....................... .. 8.6

273

»

357 090 Leong Iek Wai.............8,6

273

"

426091 鄺志豪 ....................... .. 8.6

274

»

426 091 Kuong Chi Hou............8,6

274

"

102100 麥潔儀 ....................... .. 8.5

275

»

102 100 Mak Kit I......................8,5

275

"

226091 陳偉亮 ....................... .. 8.3

276

»

226 091 Chan Wai Leong..........8,3

276

"

131101 禤鈺傑 ....................... .. 8.2

277

»

131 101 Hun Iok Kit..................8,2

277

"

205101 劉志森 ....................... .. 8.2

278

»

205 101 Lao Chi Sam................8,2

278

"

168111 林錦聲 ....................... .. 8.2

279

»

168 111 Lam Kam Seng............8,2

279

"

167101 傅績輝 ....................... .. 7.6

280

»

167 101 Fu Chek Fai..................7,6

280

»

227 131 Ng Kam Meng..............6,9

281

"

227131 吳錦明 ....................... .. 6.9

281

音樂職程
職級

編號

姓名

Número

最後分數 排名 備註

126163 李欣霞 ......................... 5.2

1

"

269163 楊慧因 ......................... 5.2

2

"

166163 周韻 ............................. 5.1

"

215163 劉成發 ......................... 4.5

258

Carreira de músico
Posto

警員

Nome
Classificação Número Obs
		
final
de
ordem

Guarda 126 163 Lei Ian Ha.................. 5,2

1

»

269 163 Ieong Wai Ian............. 5,2

2

3

»

166 163 Chao Wan................... 5,1

3

4

»

215 163 Lao Seng Fat.............. 4,5

4

Observação:

備註：
z）根據現行《澳門保安部隊軍事化人員通則》第一百六十五
條第四款之規定，為代表仍進行在職意外程序。
2. 不合格者：

z) Nos termos do n.º 4 do artigo 165.º do EMFSM, vigente,
por causa de ter processo por acidente em servico.
2. Candidatos não aptos:
Carreira ordinária
Posto

普通職程
職級

Guarda 253 091 Cheong Kin Kei...........9,0

編號

姓名

一等警員 173971 黃華輝

被淘汰項目
a）

Número

Nome

Guarda de
primeira 173 971 Vong Va Fai

Itens
reprovados
a)
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職級

編號

姓名

被淘汰項目

Posto

一等警員 222941 李俊賢

a）

警員

307051 阮競恆

a）

"

220041 梁俊傑

a）

Guarda

"

124051 關斌榮

a）

"

348051 談永強

"

Número

第 22 期 —— 2019 年 5 月 29 日
Nome

Guarda de 222 941 Lei Chon In
primeira

Itens
reprovados
a)

307 051 Un Keng Hang Daniel

a)

»

220 041 Leong Chon Kit

a)

a）

»

124 051 Kuan Pan Weng

a)

227041 梁偉權

a）

»

348 051 Tam Weng Keong

a)

"

344051 梁志恆

a）

»

227 041 Leung Wai Kuen

a)

"

114031

吳社煊

a）

»

344 051 Leong Chi Hang

a)

一等警員 319961 張煒㷧

a）

»

114 031 Ng Se Hun

a)

"

340961 韓小旺

b）

"

324951 黃志威

b）

"

301961 張偉雄

b）

警員

108091 廖大衛

b）

"

155081 李裕明

b）

"

282051 蕭培欽

b）

"

339081 丘紹賢

b）

"

175071 鄭展圖

"

Guarda de 319 961 Cheong Wai Un
primeira

a)

»

340 961 Hon Sio Wong

b)

»

324 951 Wong Chi Wai

b)

»

301 961 Cheong Wai Hong

b)

108 091 Lio Tai Vai

b)

»

155 081 Lee U Meng

b)

»

282 051 Sio Pui Iam

b)

b）

»

339 081 Iau Sio In

b)

123041 何俊業

b）

»

175 071 Cheang Chin Tou

b)

"

144031 梁永樂

b）

»

123 041 Ho Chon Ip

b)

"

143081 鄭永安

b）

»

144 031 Leung Weng Lok

b)

"

110081 趙洪文

b）

»

143 081 Cheang Weng On

b)

"

166071 李明輝

b）

»

110 081 Chio Hong Man

b)

"

155041 陳輔國

b）

»

166 071 Lei Meng Fai

b)

"

411091

黃錦輝

b）

»

155 041 Chan Fu Kuok

b)

"

395081 趙少君

b）

»

411 091 Wong Kam Fai

b)

"

357081 盧劍輝

b）

»

395 081 Chio Sio Kuan

b)

"

173081 梁家駒

b）

»

357 081 Lou Kim Fai

b)

"

337051 周啓智

b）

»

173 081 Leong Ka Koi

b)

"

177991 梁健業

b）

»

337 051 Chao Kai Chi

b)

"

353091 何家明

b）

»

177 991 Leong Kin Ip

b)

"

270081 趙漢民

b）

»

353 091 Ho Ka Meng

b)

»

270 081 Chio Hon Man

b)

"

224081 林俊傑

b）

»

224 081 Lam Chon Kit

b)

"

124071 李震宇

b）

»

124 071 Lei Chan U

b)

"

157051 余永昌

b）

»

157 051 U Weng Cheong

b)

"

204991 譚桂光

b）

»

204 991 Tam Kuai Kuong

b)

"

210061 蘇泳陶

d）

»

210 061 Sou Weng Tou

d)

"

158081 蘇榮華

d）

»

158 081 Sou Weng Wa

d)

"

240081 潘健鏗

d）

»

240 081 Pun Kin Hang

d)

"

152051 馬子維

d）

»

152 051 Ma Chi Wai

d)

"

170071 梁劍輝

e）

»

170 071 Leong Kim Fai

e)

Guarda
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編號

姓名

被淘汰項目

Posto

警員

154051 何偉文

e）

"

168041 馮志強

e）

"

182081 李錦平

e）

"

127061 余嘉榮

e）

一等警員 361920 黃丹華

g）

警員

109090 高嘉慧

g）

"

142060 伍家怡

g）

Guarda

一等警員 245981 黃永前

h）

»

警員

203061 黎金華

h）

"

202050 陳曼莉

h）

"

205050 梁麗娟

h）

"

263080 陳淑英

h）

"

402081 陳家政

h）

"

235080 羅樺

"

Guarda

Número

Nome

Itens
reprovados

154 051 Ho Wai Man

e)

»

168 041 Fong Chi Keong

e)

»

182 081 Lei Kam Peng

e)

»

127 061 U Ka Weng

e)

Guarda de
primeira 361 920 Wong Tan Wa
109 090 Kou Ka Wai

g)

142 060 Ng Ka I Linda

g)

Guarda de
primeira 245 981 Wong Weng Chin
Guarda

g)

h)

203 061 Lai Kam Wa

h)

»

202 050 Chan Man Lei

h)

»

205 050 Leong Lai Kun

h)

»

263 080 Chan Sok Ieng

h)

h）

»

402 081 Chan Ka Cheng

h)

321091 吳家文

h）

»

235 080 Lo Wa

h)

"

311081 阮志偉

h）

»

321 091 Ng Ka Man

h)

"

191071 加華路

h）

»

311 081 Un Chi Wai

h)

"

177071 梁俊廷

h）

»

191 071 Carvalho Nunes Eduardo

h)

"

132071 區國聰

h）

»

177 071 Leong Chon Teng

h)

"

237041 劉定偉

h）

»

132 071 Ao Kwok Chung

h)

"

194050 劉詩玲

h）

»

237 041 Lao Teng Wai

h)

"

121081 張國威

h）

»

194 050 Lau Si Leng

h)

"

299051 郭鎮傑

h）

»

121 081 Cheong Kuok Wai

h)

"

238041 陳頌和

h）

»

299 051 Kuok Chan Kit

h)

»

238 041 Chan Chung Vo

h)

"

347080 梁秀芳

h）

»

347 080 Leong Sao Fong

h)

"

272080 鄭婉增

h）

»

272 080 Cheang Un Chang

h)

一等警員 182981 傅澤正

i）

警員

234081 梁惠德

i）

"

342051 盧嘉華

i）

"

273080 黃潔雯

i）

"

332081 李富光

i）

"

160081 洪林增

i）

"

287081 黃智平

i）

"

193081 梁永堅

i）

"

161071

區錦沛

i）

"

110071 張宗達

i）

"

320051 黃志森

"
"

Guarda de
primeira 182 981 Fu Chak Cheng
Guarda

i)

234 081 Leong Wai Tak

i)

»

342 051 Lou Ka Wa

i)

»

273 080 Wong Kit Man

i)

»

332 081 Lei Fu Kong

i)

»

160 081 Hong Lam Chang

i)

»

287 081 Wong Chi Peng

i)

»

193 081 Leong Weng Kin

i)

»

161 071 Ao Kam Pui

i)

»

110 071 Cheong Chong Tat

i)

i）

»

320 051 Wong Chi Sam

i)

162051 關文龍

i）

»

162 051 Kuan Man Long

i)

138011 蘇智培

i）

»

138 011 Sou Manuel

i)
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職級
警員

編號

姓名

140080 周霞

一等警員 281951 張文焯

被淘汰項目

Posto

Número

Nome

i）
j）

"

248981 馮紹文

j）

"

332930 余杏敏

j）

"

145981

鄭鑫源

j）

"

147931

林壽南

j）

警員

150061 譚錦雄

j）

"

257090 李玉華

j）

"

264080 林倩怡

j）

"

117091

李錦濠

j）

"

127081 馮家俊

j）

"

162080 黃麗萍

j）

"

327051 朱震豪

j）

"

118051 趙漢成

j）

"

250080 劉穎衡

j）

"

384081 郭康浸

j）

音樂職程
職級

編號

姓名

被淘汰項目

警員

230153

陳碩銘

h）

Guarda

140 080 Chao Ha

i)

Guarda de
primeira 281 951 Cheong Man Cheok

j)

»

248 981 Fong Sio Man

j)

»

332 930 U Hang Man

j)

»

145 981 Chiang Kam Iun

j)

»

147 931 Lam Sao Nam

j)

150 061 Tam Kam Hong

j)

»

257 090 Lei Iok Wa

j)

»

264 080 Lam Sin I

j)

»

117 091 Lei Kam Hou

j)

»

127 081 Fong Ka Chon

j)

»

162 080 Wong Lai Peng

j)

»

327 051 Chu Chang Hou

j)

»

118 051 Chio Hon Seng

j)

»

250 080 Lau Weng Hang

j)

»

384 081 Kuok Hong Cham

j)

Guarda

Carreira de músico
Posto

Número

Nome

被淘汰項目：
Guarda

a）跨牆

Itens
reprovados

230 153 Chan Seak Meng

Itens
reprovados
h)

Itens reprovados:

b）跳遠

a) Muro;

c）橫樑

b) Salto em comprimento;

d）引體上升

c) Pórtico;

e）仰臥起坐（腹部測試）

d) Flexões de braços;
e) Flexões de tronco à frente (abdominais);

f）掌上壓

f) Extensão de braços;

g）跳高

g) Salto em altura;

h）80公尺

h) 80 metros;

i）
“谷巴”測試

i) Teste «Cooper»;
j) Desistência.

j）放棄
根據現行《澳門保安部隊軍事化人員通則》第一百七十二條
之規定，投考人可自本名單公布之日起計五日內向保安司司長提
起上訴。
二零一九年五月二十二日於治安警察局
典試委員會：
主席：副警務總長

Nos termos definidos no artigo 172.º do Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau, vigente, os candidatos podem interpor recurso da presente lista, no prazo de
cinco dias, contados da data da sua publicação, para o Ex.mo
Senhor Secretário para a Segurança.
Corpo de Polícia da Segurança Pública, aos 22 de Maio de
2019.
O Júri:

何少明

Presidente: Ho Sio Meng, subintendente.
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Vogais: Chan Kuok Lok, comissário; e

陳國祿

副警司

9757

Lai Chi Chio, subcomissário.

黎智超
（是項刊登費用為 $27,236.00）

(Custo desta publicação $ 27 236,00)

通 告

Avisos

批示：28/CPSP/2019P

Despacho: 28/CPSP/2019P

根據第15/2 0 0 9號法律第十條、第26/2 0 0 9號行政法規第
二十二條、第34/2018號行政法規第五條第四款、第3/2019號法律
第二十五條第四款及第五款之規定，本人決定：
一、將下列本身之權限授予交通廳代廳長，副警務總長編號
106971，劉小俠：
（一）、針對第3/2019號法律第二十五條第四款所規定的行
政違法行為提起程序、組成卷宗和作出決定，尤其指科處有關罰
款；
（二）、依據第3/2019號法律第三十二條第二款規定查閱及
讀取同一法律第十二條第一款（三）項所指之全球衛星導航系
統、錄音及錄影設備所收錄的資料。

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do artigo 22.º
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, do n.º 4 do artigo
5.º do Regulamento Administrativo n.º 34/2018, e dos n.os 4 e 5
do artigo 25.º da Lei n.º 3/2019, determino:
1. São delegadas no chefe, substituto, do Departamento de
Trânsito, subintendente n.º 106 971, Lao Sio Hap, as minhas
competências próprias seguintes:
(1) Instaurar, instruir e decidir os processos por infracções
administrativas previstas no n.º 4 do artigo 25.º da Lei n.º 3/2019,
designadamente, aplicar as respectivas multas;
(2) Nos termos do n.º 2 do artigo 32.º da Lei n.º 3/2019, consultar e aceder às informações registadas pelos sistemas de
navegação global por satélite e pelos aparelhos de gravação de
som e imagem, a que se refere a alínea 3) do n.º 1 do artigo 12.º
da mesma lei.

二、本批示自二零一九年六月三日起產生效力。

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 3 de Junho
de 2019.

二零一九年五月三日於治安警察局

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 3 de Maio de
2019.
局長

梁文昌警務總監

O Comandante, Leong Man Cheong, superintendente-geral.

（是項刊登費用為 $1,382.00）

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

批示：30/CPSP/2019P

Despacho: 30/CPSP/2019P

本人行使經第45/2018號保安司司長批示修改的第212/2015
號保安司司長批示中第四款賦予之權限，轉授：

No uso da competência conferida pelo n.º 4 do Despacho do
Secretário para a Segurança n.º 212/2015, com a nova redacção
dada pelo Despacho do Secretário para a Segurança n.º 45/2018,
subdelego:

一. 將本人經轉授而獲得之權限轉授予治安警察局代副局
長，警務總長編號101961，梁慶康，該等權限記載於所述批示第
一、（一）（1），一、（一）（2），一、（一）（5），一、（一）（6），一、
（二）（1），一、（二）（3），一、（三）（2），一、（三）（5），二、
（一），二、（二），二、（三），二、（四），二、（五），二、（六）及二、
（七）款，計有：

1. No segundo-comandante, substituto, intendente n.º 101 961,
Leong Heng Hong, do Corpo de Polícia de Segurança Pública,
as competências que me foram subdelegadas, e as que se referem os n.os 1. 1) (1), 1. 1) (2), 1. 1) (5), 1. 1) (6), 1. 2) (1), 1. 2) (3),
1. 3) (2), 1. 3) (5), 2. 1), 2. 2), 2. 3), 2. 4), 2. 5), 2. 6) e 2. 7) do
referido despacho, designadamente:
1. 1) (1) Assinar os diplomas de provimento;

一、（一）（1）簽署任用書；
一、（一）（2）授予職權及接受宣誓；

1. 1) (2) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de honra;
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一、（一）（5）批准特別假期或在放棄特別假期時發給有關
補償、短期無薪假，以及就因個人理由或工作需要而提交的累積
年假申請作出決定；
一、（一）（6）簽署計算及結算治安警察局人員服務時間的
文件，並將有關文件送交澳門保安部隊事務局；
一、（二）（1）批准治安警察局人員及其家屬前往衛生局範
圍內運作的健康檢查委員會作檢查；
一、（二）（3）批准治安警察局工作人員參加在澳門特別行
政區舉行的會議、研討會、座談會、講座及其他同類活動；
一、（三）（2）批准提供與治安警察局存檔文件有關的資
訊、查閱該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除
外；
一、（三）（5）按照內部運作資金限制，批准取得資產及勞
務；
二、（一）作出第6/2004號法律第八條及第十二條第二款所
指之行為；
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1. 1) (5) Conceder licença especial, ou atribuir a compensação prevista em caso de renúncia, licença sem vencimento de
curta duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias,
por motivos pessoais ou por conveniência de serviço;
1. 1) (6) Assinar documentos comprovativos de contagem e
liquidação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores
do CPSP, remetendo à DSFSM a respectiva documentação;
1. 2) (1) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do
CPSP e dos seus familiares às Juntas Médicas, que funcionam
no âmbito dos Serviços de Saúde;
1. 2) (3) Autorizar a participação de trabalhadores do CPSP
em congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial de Macau;
1. 3) (2) Autorizar a informação, consulta ou passagem de
certidões de documentos arquivados no CPSP, com exclusão
dos excepcionados por lei;
1. 3) (5) Autorizar a aquisição de bens e serviços de acordo
com os limites do fundo de maneio interno;
2. 1) A prática dos actos previstos nos artigos 8.º e 12.º, n.º 2,
da Lei n.º 6/2004;

二、（二）作出第6/2 0 0 4號法律第十 一 條第一款所指之行
2. 2) A prática dos actos previstos no artigo 11.º, n.º 1, da Lei
n.º 6/2004;

為；
二、（三）作出第5/2003號行政法規第三十八條第二款所指
之行為；
二、（四）就一切有關非澳門特別行政區居民入境、過境及於
澳門特別行政區逗留之申請作出決定；
二、（五）就有關來自中國內地之中國居民的居留許可申請
作出決定；
二、（六）就有關居留許可之續期申請作出決定；
二、（七）基於獲批准居留許可之利害關係人之資料或申請
而對該等許可之廢止事宜作出決定。

2. 3) A prática dos actos previstos no artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento Administrativo n.º 5/2003;
2. 4) Decidir sobre todos os pedidos relativos à entrada,
trânsito e permanência de não-residentes na RAEM;
2. 5) Decidir sobre os pedidos da autorização de residência
dos chineses provenientes da China continental;
2. 6) Decidir sobre todos os pedidos de renovação de autorização de residência;
2. 7) Decidir sobre a revogação da autorização de residência
quando esta resulte de informação ou pedido do respectivo interessado.

二. 對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴
2. Dos actos praticados no uso das competências ora subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

願。
三. 獲轉授權人自二零一九年五月一日起在本轉授權範圍內
所作的行為，予以追認。

3. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no
âmbito da presente subdelegação de competências, desde 1 de
Maio de 2019.

四. 廢 止公 佈 於二零一六年十月二十六日第四十三期《澳
門 特 別 行 政 區 公 報 》第 二 組 之 二 零 一 六 年 十月 五 日 第 3 4 /
C P SP/2016P號批示，以及公佈於二零一八年五月九日第十九期
《澳門特別行政區公報》第二組之二零一八年四月二十四日第13/
C P SP/2018P號批示中，所轉授予治安警察局副局長，副警務總
監編號100961，黃子暉的相關權限。

4. São revogadas as competências subdelegadas no segundo-comandante, superintendente, n.º 100 961, Wong Chi Fai,
através dos Despachos n.os 34/CPSP/2016P, de 5 de Outubro
de 2016, e 13/CPSP/2018P, de 24 de Abril de 2018, publicados
respectivamente no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 43, II Série, de 26 de Outubro de 2016,
e n.º 19, II Série, de 9 de Maio de 2018.
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五. 在不妨礙第三款規定的情況下，本批示自公佈日起產生
效力。
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5. Sem prejuízo do disposto no número 3, o presente despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.
Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 8 de Maio de
2019.

二零一九年五月八日於治安警察局
局長

梁文昌警務總監

O Comandante, Leong Man Cheong, superintendente-geral.

（是項刊登費用為 $3,817.00）

(Custo desta publicação $ 3 817,00)

司 法 警 察 局

POLÍCIA JUDICIÁRIA
Anúncio

公 告

根據第5/2006號及第2/2008號法律、經第4/2017號法律修
改的第14/2009號法律，第26/99/M號法令，第27/2003號行政法
規、經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規，以及
經第20/2010號行政法規修改的第9/2006號行政法規之規定，現
通過以審查文件及有限制方式進行晉級開考，以填補司法警察
局編制內刑事偵查人員組別的第一職階首席刑事偵查員四缺。
上述開考通告張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大
樓十八樓人事及行政處，並上載於本局網頁內。開考報名表應自
本公告於《澳門特別行政區公報》刊登日緊接的第一個工作日起
計十天內遞交。
二零一九年五月二十三日於司法警察局
代局長

杜淑森

Faz-se público que se acha aberto o concurso de acesso,
documental, condicionado, nos termos definidos nas Leis
n.os 5/2006, 2/2008 e 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017,
Decreto-Lei n.º 26/99/M e Regulamentos Administrativos
n.os 27/2003 e 14/2016, alterado pelos Regulamentos Administrativos n.º 23/2017 e 9/2006, alterado pelo Regulamento
Administrativo n.º 20/2010, para o preenchimento de quatro lugares de investigador criminal principal, 1.º escalão,
do grupo de pessoal de investigação criminal do quadro da
Polícia Judiciária.
O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixado na Divisão de Pessoal e Administrativa, no 18.º andar do
Edifício da Polícia Judiciária, sita na Avenida da Amizade,
n.º 823, Macau, e disponiblizado no sítio da internet desta
Polícia. O prazo para a apresentação da ficha de inscrição em
concurso é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato
ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau.
Polícia Judiciária, aos 23 de Maio de 2019.
A Directora, substituta, Tou Sok Sam.

（是項刊登費用為 $1,258.00）

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

衛 生 局

SERVIÇOS DE SAÚDE
Lista

名 單
為填補衛生 局人員編制內高級衛生 技術員職 程 第一職 階
一等高級衛生技術員（化驗職務範疇）一缺，經二零一九年一月
三十日第五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進
行限制性晉級開考公告。現公佈投考人最後成績如下：
合格投考人：

分

梁婉儀 ............................................................................. 62.75
根據經第23/2017號行政法規修改的第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

Classificativa final do candidato ao concurso de acesso, condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento de
um lugar de técnico superior de saúde de 1.ª classe, 1.º escalão,
área funcional laboratorial, 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 5, II Série, de 30 de Janeiro de 2019:
Candidato aprovado:

valores

Leong Un I............................................................................62,75
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), alterado pelo
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可自本成績名單於《澳門特別行政區公報》公佈之翌日起計十個
工作日內，就成績名單向許可開考的實體提起上訴。
（經二零一九年五月六日社會文化司司長的批示認可）
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Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 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 publicação da presente lista no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Maio de 2019).

二零一九年四月二十九日於衛生局

Serviços de Saúde, aos 29 de Abril de 2019.

典試委員會：
主席：顧問高級衛生技術員

O Júri:

劉宇利

Presidente: Lao U Lei, técnico superior de saúde assessor.
正選委員：顧問高級衛生技術員

林梓建

顧問高級衛生技術員

柳曉欣

Vogais efectivos: Lam Chi Kin, técnico superior de saúde
assessor; e
Lao Hio Ian, técnico superior de saúde assessor.

（是項刊登費用為 $1,654.00）

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

公 告

Anúncios

經澳門醫學專科學院專業委員會的建議，茲公佈申請成為
澳門醫學專科學院首批院士的程序。
1. 申請人請填妥申請表格並連同申請所需文件，於二零一九
年六月三日至二零二零年六月二日的辦公時間內，遞交到澳門醫
學專科學院秘書處（位於澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心
19樓）。
2. 是次申請僅屬一次性，於上述期間結束後不再接受任何申
請。
3. 有關申請表格下載及申請須知的詳情，請瀏覽澳門醫學
專科學院網頁（https://www.am.gov.mo）。
二零一九年五月十七日於衛生局

Sob proposta do Conselho de Especialidades, faz-se público
o procedimento de admissão dos membros iniciais da Academia Médica de Macau:
1. Os interessados devem entregar o formulário devidamente
preenchido e acompanhado dos respectivos documentos entre
o dia 3 de Junho de 2019 e o dia 2 de Junho de 2020, durante o
horário de expediente, na secretaria da Academia Médica de
Macau, sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335 – 341,
Edf. Hotline, 19.º andar, Macau.
2. A candidatura deve ser efectuada uma única vez, não sendo aceites candidaturas após o prazo acima fixado.
3. Para acesso ao formulário e a outras informações necessárias ao processo de candidatura, queira aceder à página electrónica da Academia Médica de Macau, através do endereço
https://www.am.gov.mo.
Serviços de Saúde, aos 17 de Maio de 2019.

代局長

鄭成業

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $1,065.00）

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

第21/P/19號公開招標

Concurso Público n.º 21/P/19

根據社會文化司司長於二零一九年五月二日作出的批示，為
取得“向衛生局供應及安裝八台血液透析機”進行公開招標。有
意投標者可從二零一九年五月二十九日起，於辦公日上午九時至
下午一時及下午二時三十分至五時三十分，前往位於澳門加思欄
馬路五號一樓衛生局物資供應暨管理處查詢有關投標詳情，並
繳付澳門幣肆拾壹元整（41.00）以取得本次招標的招標方案和

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de Maio de 2019,
se encontra aberto o concurso público para «Fornecimento e
instalação de oito conjuntos de equipamentos de hemodiálise
aos Serviços de Saúde», cujo programa do concurso e o caderno de encargos se encontram à disposição dos interessados
desde o dia 29 de Maio de 2019, todos os dias úteis, das 9,00
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisionamento e Economato destes Serviços, sita no 1.º andar
da Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau, onde serão prestados
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承投規則影印本（繳費地點：衛生局司庫科），亦可於本局網頁
（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）本局文書科。遞
交投標書之截止時間為二零一九年六月二十八日下午五時三十
分。

開標將於二零一九年七月一日下午三時在位於澳門加思欄馬
路五號地下的“多功能會議室”舉行。

投標者須以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門幣
叁萬元整（$30,000.00），或以抬頭人/受益人為“衛生局”的等
額銀行擔保/保險擔保，作為臨時擔保。

二零一九年五月二十一日於衛生局

代局長

鄭成業
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esclarecimentos relativos ao concurso, estando os interessados
sujeitos ao pagamento de $41,00 (quarenta e uma patacas), a
título de custo das respectivas fotocópias (local de pagamento:
Secção de Tesouraria dos Serviços de Saúde) ou ainda mediante a transferência gratuita de ficheiros pela página electrónica
dos S.S. (www.ssm.gov.mo).
As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde
de São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às
17,30 horas do dia 28 de Junho de 2019.
O acto público deste concurso terá lugar no dia 1 de Julho de
2019, pelas 15,00 horas, na «Sala Multifuncional», sita no r/c da
Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau.
A admissão ao concurso depende da prestação de uma caução provisória no valor de $30 000,00 (trinta mil patacas) a
favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em numerário
ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Serviços ou
através de garantia bancária/seguro-caução de valor equivalente.
Serviços de Saúde, aos 21 de Maio de 2019.
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $1,699.00）

(Custo desta publicação $ 1 699,00)

第23/P/19號公開招標

Concurso Público n.º 23/P/19

根據社會文化司司長於二零一九年五月十日作出的批示，為
取得“向衛生局供應及安裝五十張電動病床”進行公開招標。有
意投標者可從二零一九年五月二十九日起，於辦公日上午九時至
下午一時及下午二時三十分至五時三十分，前往位於澳門加思欄
馬路五號一樓衛生局物資供應暨管理處查詢有關投標詳情，並
繳付澳門幣三十七元整（$37.00）以取得本次招標的招標方案和
承投規則影印本（繳費地點：衛生局司庫科），亦可於本局網頁
（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）本局文書科。遞
交投標書之截止時間為二零一九年六月二十八日下午五時三十
分。

開標將於二零一九年七月一日上午十時在位於澳門加思欄
馬路五號地下的“多功能會議室”舉行。

投標者須以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門幣
貳萬捌仟元整（$28,000.00），或以抬頭人/受益人為“衛生局”
的等額銀行擔保/保險擔保，作為臨時擔保。

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Maio de 2019, se
encontra aberto o concurso público para «Fornecimento e instalação de cinquenta camas hospitalares eléctricas aos Serviços
de Saúde», cujo programa do concurso e o caderno de encargos se encontram à disposição dos interessados desde o dia 29
de Maio de 2019, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas
e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisionamento e
Economato destes Serviços, sita no 1.º andar da Estrada de S.
Francisco, n.º 5, Macau, onde serão prestados esclarecimentos
relativos ao concurso, estando os interessados sujeitos ao pagamento de $37,00 (trinta e sete patacas), a título de custo das
respectivas fotocópias (local de pagamento: Secção de Tesouraria dos Serviços de Saúde) ou ainda mediante a transferência
gratuita de ficheiros pela internet na página electrónica dos S.S.
(www.ssm.gov.mo).
As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde
de São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às
17,30 horas do dia 28 de Junho de 2019.
O acto público deste concurso terá lugar no dia 1 de Julho de
2019, pelas 10,00 horas, na «Sala Multifuncional», sita no r/c da
Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau.
A admissão ao concurso depende da prestação de uma caução provisória no valor de $28 000,00 (vinte e oito mil patacas)
a favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em numerário ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Serviços ou
através de garantia bancária/seguro-caução de valor equivalente.
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Serviços de Saúde, aos 21 de Maio de 2019.

二零一九年五月二十一日於衛生局
代局長

鄭成業

（是項刊登費用為 $1,689.00）

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.
(Custo desta publicação $ 1 689,00)

按照社會文化司司長於二零一九年五月十日之批示，基於
沒有合適的投標書，故刊登於二零一八年十二月十二日第五十期
《澳門特別行政區公報》第二組內之第45/P/18號《向衛生局供
應膳食》公開招標不作出判給。

二零一九年五月二十一日於衛生局

代局長

鄭成業

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 10 de Maio de 2019, considerando que as
propostas apresentadas pelos concorrentes ao presente concurso público não satisfazem os requisitos pretendidos, foi decidido a não adjudicação do fornecimento posto ao Concurso
Público n.º 45/P/18 para o «Fornecimento de refeições confeccionadas aos Serviços de Saúde», cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 50, II Série, de 12 de Dezembro de 2018.
Serviços de Saúde, aos 21 de Maio de 2019.
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $668.00）

(Custo desta publicação $ 668,00)

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的高級衛生技術員
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，現根據第6/2010號法律《藥劑師及高級衛生技術員職
程制度》、經第4/2017號法律修改之第14/2009號法律《公務人員
職程制度》及經第23/2017號行政法規修改之第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若憲馬路衛生局
人事處（位於仁伯爵綜合醫院內），並於本局網頁內公佈。報考
應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起
計十天內作出。

二零一九年五月二十二日於衛生局

代局長

鄭成業

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e
publicado na página electrónica 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.º 6/2010 (Regime das carreiras de
farmacêutico e de técnico superior de saúde) e n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos),
alterada pela Lei n.º 4/2017 e no Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 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, provido 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 22 de Maio de 2019.
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $1,099.00）

為填補衛生局以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）十五缺，經二零一九
年二月十三日第七期《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公告。現根據經第23/2017號行政法規
修改之第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

(Custo desta publicação $ 1 099,00)

Informa-se que, nos termos definidos no 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), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 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
na página electrónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo),
a lista classificativa da prova de conhecimentos dos candidatos
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訓》第三十五條第三款的規定公佈，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。

二零一九年五月二十三日於衛生局

代局長

鄭成業
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ao concurso de acesso, condicionado, de prestação de provas,
para o preenchimento de quinze 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, aberto por anúncio publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 7, II
Série, de 13 de Fevereiro de 2019.
Serviços de Saúde, aos 23 de Maio de 2019.
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $1,065.00）

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

為填補衛生局人員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（營養職務範疇）一缺，現根據第6/2010號法
律《藥劑師及高級衛生技術員職程制度》、經第4/2017號法律修
改的第14/20 09號法律《公務人員職程制度》及經第23/2017號
行政法規修改的第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
考通告正張貼在若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院
內），並於本局網頁內公佈。報考應自有關公告於《澳門特別行
政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一九年五月二十三日於衛生局

代局長

鄭成業

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e publicado na página electrónica 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 na Lei n.º 6/2010 (Regime das
carreiras de farmacêutico e de técnico superior de saúde), na
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos
serviços públicos), alterada pela Lei n.º 4/2017 e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, para o preenchimento de um lugar de técnico
superior de saúde principal, 1.º escalão, área funcional dietética, da carreira de técnico superior de saúde do quadro 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 23 de Maio de 2019.
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $1,178.00）

為填補衛生局以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（化驗職務範疇）八缺，經二零一九年
四月二十四日第十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考
核方式進行限制性晉級開考公告。現根據經第23/2017號行政法
規修改之第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
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。

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

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), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 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
na página electrónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo),
a lista provisória dos candidatos ao concurso de acesso, condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento de oito
lugares de técnico de diagnóstico e terapêutica de 1.ª classe, 1.º
escalão, área funcional laboratorial, da carreira de técnico de
diagnóstico e terapêutica, 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 17, II Série, de 24 de Abril de 2019.

澳門特別行政區公報——第二組

9764

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視作
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A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.
Serviços de Saúde, aos 23 de Maio de 2019.

二零一九年五月二十三日於衛生局
代局長

鄭成業

（是項刊登費用為 $1,145.00）

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.
(Custo desta publicação $ 1 145,00)

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的高級衛生技術員
職程第一職階一等高級衛生技術員（放射職務範疇）兩缺，現根
據第6/2010號法律《藥劑師及高級衛生技術員職程制度》、經第
4/2017號法律修改之第14/2009號法律《公務人員職程制度》及
經第23/2017號行政法規修改之第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若憲馬路衛生局人事處（位於仁
伯爵綜合醫院內），並於本局網頁內公佈。報考應自有關公告於
《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一九年五月二十三日於衛生局

代局長

鄭成業

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário,
e publicado na página electrónica 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 na Lei n.º 6/2010 (Regime das carreiras de
farmacêutico e de técnico superior de saúde), na Lei n.º 14/2009
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos),
alterada pela Lei n.º 4/2017 e no Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, para o preenchimento
de dois lugares de técnico superior de saúde de 1.ª classe, 1.º escalão, área funcional radiológica, da carreira de técnico superior de saúde, 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 23 de Maio de 2019.
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $1,065.00）

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

（開考編號：01419/01-IS）

(Ref. do Concurso n.º 01419/01-IS)

為錄取五名學員參加二等衛生督察的特別培訓，以填補行政
任用合同衛生督察職程第一職階二等衛生督察五個職缺。經二
零一九年三月十三日第十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊
登以考核方式進行對外開考通告。現根據經第23/2017號行政法
規修改之第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級
培訓》第二十七條第二款的規定公佈，投考人確定名單已張貼在
澳門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。

二零一九年五月二十三日於衛生局

代局長

鄭成業

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 27.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administrativo
n.º 23/2017, 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, Macau, e disponível
no website destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), bem como
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
(http://www.safp.gov.mo), a lista definitiva dos candidatos ao
concurso externo, de prestação de provas, para a admissão de
cinco formandos à formação específica de inspector sanitário
de 2.ª classe, 1.º escalão, para o preenchimento de cinco lugares
vagos de inspector sanitário de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira
de inspector sanitário, 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 11, II Série, de 13 de Março de 2019.
Serviços de Saúde, aos 23 de Maio de 2019.
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $1,065.00）

(Custo desta publicação $ 1 065,00)
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經二零一九年五月二日第十八期《澳門特別行政區公報》第
二組刊登，以考核方式進行入讀專科培訓（六十缺）的開考通
告，現根據經第23/2017號行政法規修改的第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澳門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。

二零一九年五月二十三日於衛生局

代局長

鄭成業
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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), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 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, Macau,
e disponível na página electrónica destes Serviços (http://www.
ssm.gov.mo), bem como da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista
provisória dos candidatos ao concurso de prestação de provas
para ingresso nos internatos complementares (sessenta lugares), aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 18, II Série, de 2 de
Maio de 2019.
Serviços de Saúde, aos 23 de Maio de 2019.
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $827.00）

(Custo desta publicação $ 827,00)

（開考編號︰02619/04-OQ）

(Ref. do Concurso n.º 02619/04-OQ)

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補技術工人職程第
四職階技術工人（油漆工範疇）一個職缺，以及填補開考有效期
屆滿前出現的職缺，經二零一九年四月十七日第十六期《澳門
特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務
能力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改
的第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，將衛生局專業或職務能力評估對外
開考的投考人臨時名單張貼在澳門若憲馬路衛生局人事處（位
於仁伯爵綜合醫院內）（查閱時間：週一至週四上午九時至下午
五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上載於衛
生局網頁（http://w w w.ssm.gov.mo）及行政公職局網頁（http://
www.safp.gov.mo）。

二零一九年五月二十四日於衛生局

代局長

鄭成業

Torna-se público 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», alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 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, Macau,
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página
electrónica destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e dos
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista provisória dos candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada,
para o preenchimento de um lugar vago, em regime de contrato administrativo de provimento, de operário qualificado, 4.º
escalão, da carreira de operário qualificado, área de pintura,
dos Serviços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes
Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto por
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 16, II Série, de 17 de Abril de 2019.
Serviços de Saúde, aos 24 de Maio de 2019.
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $1,224.00）

為填補衛生局人員編制內醫生職程醫院職務範疇第一職階
主任醫生（腎科專科）一缺，經二零一九年四月二十四日第十七
期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行限制性晉
級開考的公告。根據第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Informa-se que, nos termos definidos do artigo 11.º do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do
Procedimento Concursal da Carreira Médica), 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 na página electrónica destes
Serviços (http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao concurso de acesso, condicionado, de prestação de
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程序規章》第十一條規定，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）及已上載於本局網頁：
http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。
根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規
《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第四款的規
定，該名單被視為確定名單。
二零一九年五月二十四日於衛生局
代局長

鄭成業
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provas, para o preenchimento de um lugar de chefe de serviço,
1.º escalão, da carreira médica, área funcional hospitalar, área
profissional de nefrologia, do quadro do pessoal dos Serviços
de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 24
de Abril de 2019.
A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4
do artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso
dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
Serviços de Saúde, aos 24 de Maio de 2019.
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $1,178.00）

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

（開考編號：03419/04-OQ）

(Ref. do Concurso n.º 03419/04-OQ)

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補技術工人職程第
五職階技術工人（機電設施設備維修和操作範疇）兩個職缺，以
及填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年四月十七日
第十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度
的專業或職務能力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號行
政法規修改的第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，將衛生局專業或職務能力
評估對外開考的投考人臨時名單張貼在澳門若憲馬路衛生局人
事處（位於仁伯爵綜合醫院內）（查閱時間：週一至週四上午九
時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並
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）。

二零一九年五月二十四日於衛生局

代局長

鄭成業

Torna-se público 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», alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 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, Macau,
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página
electrónica destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e dos
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista provisória dos candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para
o preenchimento de dois lugares de operário qualificado, 5.º
escalão, da carreira de operário qualificado, área de reparação
e operacionalização de equipamentos e das instalações electromecânicas, em regime de contrato administrativo de provimento
dos Serviços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes
Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto por
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 16, II Série, de 17 de Abril de 2019.
Serviços de Saúde, aos 24 de Maio de 2019.
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $1,258.00）

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

通 告

Avisos

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）第一職階主治醫生一缺，經二零一九年三月
六日第十期《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，以及經第23/2017號行政法規修改之

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 4 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), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, na
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro
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第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第
三十五條第四款及第五十六條規定公佈，履歷討論的舉行地點、
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://www.ssm.gov.mo）和行政公
職局網頁（http://www.safp.gov.mo），以供查閱。

二零一九年五月二十一日於衛生局

代局長

鄭成業
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Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de
S. Januário, e disponível nos websites destes Serviços (http://
www.ssm.gov.mo), bem como da Direcção dos Serviços de
Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), o
local, data e hora da realização da discussão do currículo do
concurso externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar vago 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 10, II Série,
de 6 de Março de 2019.
Serviços de Saúde, aos 21 de Maio de 2019.
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $1,258.00）

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

(Ref. do Concurso n.º 01619/03-TSS)

（開考編號︰01619/03-TSS）
茲公佈，為錄取八名實習人員參加進入二等高級衛生技術員
職程（營養職務範疇）所必需的實習，以便填補衛生局行政任用
合同高級衛生技術員職程第一職階二等高級衛生技術員（營養
職務範疇）八個職缺。經二零一九年二月二十七日第九期《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。本
局定於二零一九年六月八日下午三時正舉行知識考試（筆試），
時間為三小時。考試地點如下：

——澳門黑沙環衛生中心三樓大型會議廳。

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有
關的其他重要資訊，已張貼於澳門若憲馬路衛生局人事處。准考
人可於辦公時間（週一至週四上午九時至下午五時四十五分；週
五上午九時至下午五時三十分）到上述地點查閱，亦可在本局網
頁（http://w w w.ssm.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://w w w.
safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年五月二十三日於衛生局

代局長

鄭成業

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso externo, de prestação de provas, para a admissão de oito estagiários
ao estágio necessário para ingresso na carreira de técnico
superior de saúde de 2.ª classe, área funcional dietética, para
o preenchimento de oito lugares vagos de técnico superior de
saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, área funcional dietética, da carreira de técnico superior de saúde, 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 9, II Série, de 27 de Fevereiro de 2019,
a prova de conhecimentos (prova escrita) terá a duração de 3
horas e será realizada no dia 8 de Junho de 2019, às 15,00 horas, no seguinte local:
— Sala de Conferências, situada no 3.º andar do Centro de
Saúde Areia Preta (Hac Sa Wan) de Macau.
Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candidatos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a
realização da prova escrita, bem como outras informações de
interesse dos candidatos encontram-se afixadas na Divisão de
Pessoal dos Serviços de Saúde, sita na Estrada do Visconde de
S. Januário, Macau, podendo ser consultadas no local indicado
dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira das
9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem
como nas páginas electrónicas dos Serviços de Saúde — http://
www.ssm.gov.mo/ — e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública — http://www.safp.gov.mo/.
Serviços de Saúde, aos 23 de Maio de 2019.
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $1,462.00）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的高級衛生技術員
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，經二零一八年十二月二十七日第五十二期《澳門特別行

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 4 do artigo 35.º
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administra-
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政區公報》第二組刊登以考核方式進行限制性晉級開考公告。現
根據經第23/2017號行政法規修改之第14/2016號行政法規《公
務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第四款的規定公
佈，甄選面試的舉行地點、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：ht t p://
www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一九年五月二十三日於衛生局

代局長

鄭成業
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tivo n.º 23/2017, 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 na página electrónica destes Serviços (http://www.
ssm.gov.mo), o local, data e hora da realização da entrevista de
selecção do 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,
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 52,
II Série, de 27 de Dezembro de 2018.
Serviços de Saúde, aos 23 de Maio de 2019.
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $1,144.00）

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

為填補衛生局以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（化驗職務範疇）八缺，經二零一九年
四月二十四日第十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考
核方式進行限制性晉級開考公告。現根據經第23/2017號行政法
規修改之第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級
培訓》第二十六條第四款及第二十七條第三款的規定公佈，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://www.ssm.
gov.mo，以供查閱。

二零一九年五月二十三日於衛生局

代局長

鄭成業

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 4 do artigo 26.º e
n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 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 na página electrónica destes Serviços (http://www.
ssm.gov.mo), o local, data e hora da realização da prova de conhecimentos do concurso de acesso, condicionado, de prestação
de provas, para o preenchimento de oito lugares de técnico de
diagnóstico e terapêutica de 1.ª classe, 1.º escalão, área funcional
laboratorial, da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica,
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 17, II
Série, de 24 de Abril de 2019.
Serviços de Saúde, aos 23 de Maio de 2019.
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $1,020.00）

(Custo desta publicação $ 1 020,00)

（開考編號︰03619/01-MED.CLG）

(Ref. do Concurso n.º 03619/01-MED.CLG)

按照社會文化司司長二零一九年五月十日的批示，根據第
10/2010號法律《醫生職程制度》、經第4/2017號法律修改的第
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》、第12/2015號法律《公共部門
勞動合同制度》以及補充適用經第23/2017號行政法規修改之第
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

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Maio de 2019, 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), alterada pela Lei n.º 4/2017, no Despacho
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da Carreira Médica), na Lei n.º 12/2015
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», e
aplicando-se, subsidiariamente, o Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção, e formação para
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos),
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra aberto o concurso externo de prestação de provas, para
o preenchimento de trinta e sete lugares de médico geral, 1.º
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局醫生職程第一職階普通科醫生三十七個職缺，以及未來將出
現的第一職階普通科醫生職缺。
1. 方式、期限及有效期
1.1 本對外開考以考核方式進行；
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 本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起
計。
2. 任用方式
根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五條的
規定，以行政任用合同制度聘用，之前需經六個月的試用期。
3. 職務內容
普通科醫生的職務包括：
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escalão, da carreira médica, em regime de contrato administrativo de provimento, dos Serviços de Saúde, e dos que vierem a
verificar-se na mesma área:
1. Tipo, prazo e validade
1.1 Trata-se de concurso externo de prestação de provas;
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 A validade do concurso é de dois anos, a contar da data
da publicação da lista classificativa final.
2. Forma de provimento
A contratação é feita mediante o contrato administrativo de
provimento, precedido de um período experimental com a duração de seis meses, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».
3. Conteúdo funcional
Ao médico geral são atribuídas as seguintes funções:
3.1 Prestar serviços médicos;

3.1 提供醫療服務；

3.2 Participar em equipas médicas ou de urgência;

3.2 參加醫療小組或急診小組；

3.3 Colaborar nas acções de formação;

3.3 協助培訓活動；

3.4 Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

3.4 收集及整理醫療及流行病學資料；
3.5 協助進行改善醫療服務的研究工作；
3.6 與衛生當局及其他當局合作；
3.7 參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；
3.8 履行其他交由其執行的職務。
4. 薪酬、其他工作條件及福利
4.1 第一職階普通科醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫
生職程制度》附件表一所載的560點；
4.2 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。

3.5 Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melhoria dos serviços médicos;
3.6 Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;
3.7 Participar nas acções que visem a articulação entre os diferentes níveis de serviços médicos;
3.8 Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.
4. Vencimento, demais condições de trabalho e regalias
4.1 O médico geral, 1.º escalão, vence pelo índice 560 da tabela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica);
4.2 As demais condições de trabalho e regalias obedecem
aos critérios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função
Pública e da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica) em
vigor.
5. Condições de candidatura

5. 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：

5.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa
Especial de Macau;

5.1 澳門特別行政區永久性居民；
5.2 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；

5.2 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;
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5.3 具備醫學學士學位學歷；
5.4 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全科實習，或根據上述法令規定取
得全科實習之全部同等學歷認可。
6. 投考方式
投考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊
接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號
社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購
買或於本局網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公時
間（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時
四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時
三十分）以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫
院）：
6.1 與公職無聯繫的投考人須遞交：
a）有效的身份證明文件副本；
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5.3 Sejam habilitados com licenciatura em medicina;
5.4 Tenham concluído, com aproveitamento, o internato
geral, 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 adquirido o reconhecimento de equivalência total ao internato geral, nos termos do citado diploma.
6. Formalização de candidaturas
Os candidatos devem apresentar no prazo de vinte dias úteis
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, mediante a entrega, pessoalmente, da «Ficha
de inscrição em concurso» aprovada pelo n.º 1 do Despacho do
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 (adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electrónica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e
durante o horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), à Secção de Expediente Geral dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar
Conde de São Januário, acompanhada dos seguintes documentos:
6.1 Candidatos não vinculados à função pública devem apresentar:
a) Cópia do documento de identificação válido;

b）醫學學士學位的證明文件；
c）本通告所要求的普通科級別的證明文件；
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、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）。
6.2 與公職有聯繫的投考人須遞交：

b) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;
c) Documento comprovativo da graduação em generalista,
exigida no presente aviso;
d) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato (donde constem, designadamente, o tempo e o modo das
funções exercidas no âmbito da área funcional respectiva,
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).
6.2 Candidatos vinculados à função pública devem apresentar:

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）、c）及d）項所指
文件以及所屬部門發出的個人資料紀錄。
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。
7. 甄選方法
7.1 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%；
b）履歷分析──佔總成績50%。

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.
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.
7. Métodos 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) Provas de conhecimentos: 50% do valor total;
b) Análise curricular: 50% do valor total.
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7.2 知識考試將以閉卷形式及3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；

7.3 缺席或放棄任何一項考試者即被淘汰；

7.4 有關開考的評分準則已張貼於衛生局人事處（位於仁伯
爵綜合醫院內）以供查閱。

8. 甄選方法的目的

8.1 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；

8.2 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
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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7.2 As provas de conhecimentos revestirão a forma de uma
prova escrita, sem consulta, e terá a duração de 2,5 horas, aferida numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos os candidatos que obtenham uma classificação inferior
a 5 valores. Durante as provas de conhecimentos, é proibida
a consulta de quaisquer legislações, livros ou informações de
referência, através de qualquer forma, nomeadamente o uso de
produtos electrónicos;
7.3 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é automaticamente excluído;
7.4 As grelhas classificativas para o concurso que se afixam
na Divisão de Pessoal, situada no Centro Hospitalar Conde de
São Januário estão disponíveis para a devida consulta.
8. Objectivos dos métodos de selecção
8.1 As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacidade do candidato para resolver problemas e actuar, assim
como reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional;
8.2 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
percurso profissional, a relevância da experiência adquirida e
da formação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.
9. Classificação final

9. 最後成績

最後成績以0分至10分表示。最後成績為在各種甄選方法中
得分的加權算術平均數。在淘汰試或最後成績中得分低於5分之
投考人，均視為被淘汰。

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

10. 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，則按經第23/2017號
行政法規修改的第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。

11. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

11.1 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.

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),
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
11. Local de afixação das listas provisória, definitiva e classificativa
11.1 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
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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；
11.2 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；
11.3 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公
報》，並上載於衛生局網頁http://w w w.ssm.gov.mo和行政公職
局網頁http://www.safp.gov.mo。
12. 考試範圍

destas listas também será publicada no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau;
11.2 O local, a data e hora da realização das provas de conhecimentos também serão publicados no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau;
11.3 A lista de classificação final, depois de homologada,
tornar-se-á pública no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e disponibilizada nos sítios electrónicos dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo e da
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública em
http://www.safp.gov.mo.
12. Programa das provas

考試範圍包括內科、外科、產科/婦科、兒科/新生兒科及急症
醫學的知識。

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre área
de medicina interna, cirurgia, obstetrícia/ginecologia, pediatria/neonatologia e medicina de urgência.

13. 典試委員會的組成

13. Composição do júri

本開考的典試委員會由下列成員組成：

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

主席：肺科顧問醫生

Presidente: Dr. Lei Wai Seng, médico consultor de pneumologia.

李偉成醫生

正選委員：急症醫學主治醫生
全科主治醫生

Dr.ª Wong In, médica assistente de clínica geral.

王燕醫生

候補委員：急症醫學主治醫生
全科主治醫生

Vogais efectivos: Dr.ª Ieong Pui I, médica assistente de medicina de urgência; e

楊佩儀醫生

Vogais suplentes: Dr.a Wong Chi Ngai Irene, médica assistente de medicina de urgência; e

王志巍醫生

Dr.ª Ng Sio Fan, médica assistente de clínica geral.

吳少芬醫生

14. Legislação aplicável

14. 適用法例
本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、經第4/2017號
法律修改的第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》、第12/2015號法律
《公共部門勞動合同制度》，以及補充適用經第23/2017號行政
法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉
級培訓》規範。
二零一九年五月二十四日於衛生局

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), alterada pela Lei n.º 4/2017, do Despacho do Chefe do Executivo
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da
Carreira Médica), da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de
Trabalho nos Serviços Públicos), e aplicando-se, subsidiariamente, o Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento
Administrativo n.º 23/2017.
Serviços de Saúde, aos 24 de Maio de 2019.

代局長

鄭成業

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $10,193.00）

(Custo desta publicação $ 10 193,00)

（開考編號：01519/01-TS）

(Ref. do Concurso n.º 01519/01-TS)

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補公共衛生範疇高級
技術員職程第一職階二等高級技術員五個職缺，以及填補開考
有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年二月八日第六期《澳門

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo,
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de
cinco lugares vagos, em regime de contrato administrativo de
provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de técnico superior, área de saúde pública, dos Servi-
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特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務
能力評估對外開考通告。本局定於二零一九年六月十一日上午十
時正舉行知識考試（筆試），時間為三小時。考試地點如下：

——澳門若憲馬路公共衛生應急人員宿舍五樓（衛生局會
議廳）。

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有
關的其他重要資訊，已張貼於澳門若憲馬路衛生局人事處。准考
人可於辦公時間（週一至週四上午九時至下午五時四十五分；週
五上午九時至下午五時三十分）到上述地點查閱，亦可在本局網
頁（http://w w w.ssm.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://w w w.
safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年五月二十四日於衛生局

代局長

鄭成業
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ços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços
até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 6, II Série, de 8 de Fevereiro de 2019, a prova de
conhecimentos (prova escrita) terá a duração de 3 horas e será
realizada no dia 11 de Junho de 2019, às 10,00 horas, no seguinte
local:
— Sala de Reuniões, situada no 5.º andar do Alojamento dos
Trabalhadores de Emergência de Saúde Pública dos Serviços
de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário de Macau.
Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candidatos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a
realização da prova escrita, bem como outras informações de
interesse dos candidatos encontram-se afixadas na Divisão de
Pessoal dos Serviços de Saúde, sita na Estrada do Visconde de
S. Januário, Macau, podendo ser consultadas no local indicado
dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira das
9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem
como nas páginas electrónicas dos Serviços de Saúde — http://
www.ssm.gov.mo/ — e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública — http://www.safp.gov.mo/.
Serviços de Saúde, aos 24 de Maio de 2019.
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $1,575.00）

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

（開考編號：00719/04-TS）

(Ref. do Concurso n.º 00719/04-TS)

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補醫用設備工程範
疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員兩個職缺，以及填
補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年二月八日第六期
《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業
或職務能力評估對外開考通告。本局定於二零一九年六月十一日
下午三時正舉行知識考試（筆試），時間為三小時。考試地點如
下：
——澳門若憲馬路公共衛生應急人員宿舍五樓（衛生局會
議廳）。
參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有
關的其他重要資訊，已張貼於澳門若憲馬路衛生局人事處。准考
人可於辦公時間（週一至週四上午九時至下午五時四十五分；週
五上午九時至下午五時三十分）到上述地點查閱，亦可在本局網
頁（http://w w w.ssm.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://w w w.
safp.gov.mo/）查閱。
二零一九年五月二十四日於衛生局
代局長

鄭成業

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois
lugares vagos, em regime de contrato administrativo de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira
de técnico superior, área de electromedicina, dos Serviços de
Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 6,
II Série, de 8 de Fevereiro de 2019, a prova de conhecimentos
(prova escrita) terá a duração de 3 horas e será realizada no dia
11 de Junho de 2019, às 15,00 horas, no seguinte local:
— Sala de Reuniões, situada no 5.º andar do Alojamento dos
Trabalhadores de Emergência de Saúde Pública dos Serviços
de Saúde.
Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candidatos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a
realização da prova escrita, bem como outras informações de
interesse dos candidatos encontram-se afixadas na Divisão de
Pessoal dos Serviços de Saúde, sita na Estrada do Visconde de
S. Januário, Macau, podendo ser consultadas no local indicado
dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira das
9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem
como nas páginas electrónicas dos Serviços de Saúde — http://
www.ssm.gov.mo/ — e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública — http://www.safp.gov.mo/.
Serviços de Saúde, aos 24 de Maio de 2019.
O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

（是項刊登費用為 $1,417.00）

(Custo desta publicação $ 1 417,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
E JUVENTUDE

教 育 暨 青 年 局
公 告

Anúncio
為填補教育暨青年局行政任用合同人員以下空缺，經於二
零一九年三月六日第十期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以
考核方式開考的通告，現根據經第23/2017號行政法規修改的
第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》第
二十七條第三款的規定，考核地點、日期及時間的通告已張貼在
約翰四世大馬路7-9號一樓（或可瀏覽本局網頁：http://www.dsej.
gov.mo）以供查閱。

第一職階中學教育一級教師職程：

Faz-se público que se encontram afixados e podem ser consultados, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar (e também no website desta Direcção de Serviços: http://www.dsej.
gov.mo), os avisos do local, data e hora das provas relativas aos
concursos de prestação de provas, para o preenchimento dos
seguintes lugares, em regime de contrato administrativo de
provimento da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, abertos por aviso publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 10, II Série, de 6 de Março de 2019, nos termos do artigo 27.º, n.º 3, do Regulamento
Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

學科領域：葡文──三缺（職位編號：DS01/2019*）；

Carreira de docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão:

學科領域：體育──一缺（職位編號：DS02/2019*）。

Área disciplinar: língua portuguesa — três lugares (Número
de referência: DS01/2019*)

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師（小學）職程：

Área disciplinar: educação física — um lugar (Número de
referência: DS02/2019*)

葡文範疇──六缺（職位編號：DP01/2019*）；

Carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível
1 (primário), 1.º escalão:

音樂範疇──一缺（職位編號：DP02/2019*）。

Área de língua portuguesa — seis lugares (Número de referência: DP01/2019*)

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師（幼兒）職程：

Á rea de mú sic a — u m luga r ( Nú mero de referênc ia :
DP02/2019*)

葡文範疇──四缺（職位編號：DI01/2019*）。

Carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível
1 (infantil), 1.º escalão:

*教學語文為葡文。

Área de língua portuguesa — quatro lugares (Número de
referência: DI01/2019*)
*Em língua veicular portuguesa.

二零一九年五月二十二日於教育暨青年局

局長

老柏生

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 22 de
Maio de 2019.
O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

（是項刊登費用為 $2,005.00）

(Custo desta publicação $ 2 005,00)

文 化 局

INSTITUTO CULTURAL

通 告

Aviso

文化 局為 招 聘 行政任用合同第一職 階中學教育一 級教師
（學科領域：體育，教學語文為中文）一缺，經於二零一九年一月
十六日第三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過考核方式

Torna-se público, nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo
n.º 23/2017, que, para os candidatos admitidos ao concurso ex-
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——澳門新口岸宋玉生廣場335至341號獲多利中心三樓。

terno, de prestação de provas, para preenchimento de um lugar
de docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão (área
disciplinar: educação física, em língua veicular chinesa), 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 3, II Série, de 16 de
Janeiro de 2019, a prova de conhecimentos (prova escrita) terá
a duração de três horas e será realizada no dia 9 de Junho de
2019, às 10,00 horas, no seguinte local:

與准考人有關的其他資訊，將於二零一九年五月二十九日張

— Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício
Centro Hotline, 3.º andar, Macau.

進行對外開考的開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改
的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第
二十七條第三款的規定公佈，本局定於二零一九年六月九日上午
十時正為准考人舉行知識考試（筆試），時間為三小時。考試地
點如下：

貼於澳門塔石廣場文化局大樓。准考人可於辦公時間（週一至週
四，上午九時至下午一時、下午二時三十分至下午五時四十五分；
週五，上午九時至下午一時、下午二時三十分至下午五時三十分）
到上述地點查閱，亦可在本局網頁（http://www.icm.gov.mo）查
閱。
二零一九年五月二十三日於文化局
局長

穆欣欣

Mais se informa que serão afixadas no dia 29 de Maio de
2019, no Instituto Cultural, na Praça do Tap Siac, Edifício do
Instituto Cultural, Macau, outras informações de interesse
para os candidatos, as quais podem ser consultadas no local
dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira entre
as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30
horas), bem como na página electrónica deste Instituto —
http://www.icm.gov.mo.
Instituto Cultural, aos 23 de Maio de 2019.
A Presidente do Instituto, Mok Ian Ian.

（是項刊登費用為 $1,654.00）

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

社 會 工 作 局

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

公 告

Anúncio

茲公佈，為填補社會工作局以行政任用合同制度任用的輕
型車輛司機職程第一職階輕型車輛司機一個職缺，以及填補開
考有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年三月六日第十
期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以對外開考進行統一管
理制度的專業或職務能力評估開考通告。現根據第23/2017號行
政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及
晉級培訓》第二十七條第二款的規定，將社會工作局專業或職務
能力評估開考的投考人確定名單張貼於澳門西墳馬路六號社會
工作局總部告示板（查閱時間：週一至週四上午九時至下午五時
四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上載於本局網頁
（http://www.ias.gov.mo）及行政公職局網頁（http://www.safp.
gov.mo）。

二零一九年五月二十三日於社會工作局

局長

黃艷梅

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada no
quadro de anúncios da sede do Instituto de Acção Social, sita
na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, podendo ser consultada, dentro do horário de expediente (de segunda a quinta-feira
das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e
disponibilizada nas páginas electrónicas deste Instituto (http://
www.ias.gov.mo ) e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista definitiva dos candidatos ao concurso de avaliação de competências
profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão
uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago, em regime de contrato administrativo de provimento, de motorista
de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de motorista de ligeiros, do
Instituto de Acção Social, e dos que vierem a verificar-se neste Instituto até ao termo da validade do concurso, aberto por
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 10, II Série, de 6 de Março de 2019.
Instituto de Acção Social, aos 23 de Maio de 2019.
A Presidente do Instituto, Vong Yim Mui.

（是項刊登費用為 $1,303.00）

(Custo desta publicação $ 1 303,00)
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體 育 局

INSTITUTO DO DESPORTO

通 告

Avisos

茲公佈，為填補體育局編制內市場學範疇高級技術員職程第
一職階二等高級技術員三缺，以及填補開考有效期屆滿前本局
出現的職缺，經二零一八年十月三十一日第四十四期《澳門特別
行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業
或職務能力評估開考通告，本局定於二零一九年六月十六日上午
十時正為參加專業或職務能力評估開考的准考人舉行知識考試
（筆試），時間為三小時。考試地點為氹仔大連街B T-34地段澳
門大學附屬應用學校。

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有
關的其他重要資訊，張貼於澳門羅理基博士大馬路818號的體
育局接待處。准考人可於辦公時間（週一至週四上午九時至下午
五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分）到上述地點查
閱，亦可在本局網頁（http://www.sport.gov.mo/）及行政公職局
網頁（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年五月二十三日於體育局

局長

潘永權

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de três lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º
escalão, da carreira de técnico superior, área de marketing, do
quadro do pessoal do Instituto do Desporto, e dos que vierem
a verificar-se neste Instituto até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 44, II Série, de 31 de Outubro de 2018, a prova de conhecimentos (prova escrita) terá a
duração de 3 horas e será realizada no dia 16 de Junho de 2019,
às 10,00 horas, na Escola de Aplicação Anexa à Universidade
de Macau, sita na Rua de Tai Lin, S/N, BT-34, na Taipa.
Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candidatos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para
a realização da prova escrita, bem como outras informações
de interesse dos candidatos, serão afixadas no balcão de atendimento do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau, podendo ser consultadas
no local indicado dentro do horário de expediente (segunda
a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às
17,30 horas), bem como na página electrónica do Instituto do
Desporto — http://www.sport.gov.mo/ — e na página electrónica dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/.
Instituto do Desporto, aos 23 de Maio de 2019.
O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

（是項刊登費用為 $1,382.00）

茲公佈，體育局以行政任用合同制度填補資訊（網絡基礎建
設）範疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員一缺，以及填
補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年一月九日第
二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管
理制度的專業或職務能力評估開考通告，本局定於二零一九年六
月十五日下午三時正為參加專業或職務能力評估開考的准考人
舉行知識考試（筆試），時間為三小時。考試地點為澳門亞馬喇
馬路六號鮑思高粵華小學。

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有
關的其他重要資訊，張貼於澳門羅理基博士大馬路818號的體
育局接待處。准考人可於辦公時間（週一至週四上午九時至下午
五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分）到上述地點查
閱，亦可在本局網頁（http://www.sport.gov.mo/）及行政公職局
網頁（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao
concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o
preenchimento de um lugar, em regime de contrato administrativo de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º
escalão, da carreira de técnico superior, área de informática
(infraestruturas de redes), do Instituto do Desporto, e dos que
vierem a verificar-se neste Instituto até ao termo da validade
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 9
de Janeiro de 2019, a prova de conhecimentos (prova escrita)
terá a duração de 3 horas e será realizada no dia 15 de Junho
de 2019, às 15,00 horas, no Colégio Dom Bosco (Yuet Wah),
sito na Estrada de Ferreira do Amaral, n.º 6, em Macau.
Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candidatos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para
realização da prova escrita, bem como outras informações de
interesse dos candidatos, serão afixadas no balcão de atendimento do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.º 818, em Macau, podendo ser consultadas
no local indicado dentro do horário de expediente (segunda
a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às
17,30 horas), bem como na página electrónica do Instituto do
Desporto — http://www.sport.gov.mo/ — e na página electrónica dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/.

N.º 22 — 29-5-2019

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

9777

Instituto do Desporto, aos 23 de Maio de 2019.

二零一九年五月二十三日於體育局
局長

潘永權

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.
(Custo desta publicação $ 1 371,00)

（是項刊登費用為 $1,371.00）

茲公佈，體育局以行政任用合同制度填補機電工程範疇高
級技術員職程第一職階二等高級技術員三缺，以及填補開考有
效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年一月九日第二期《澳
門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度
的專業或職務能力評估開考通告，本局定於二零一九年六月十六
日上午十時正為參加專業或職務能力評估開考的准考人舉行知
識考試（筆試），時間為三小時。考試地點為氹仔大連街B T-34
地段澳門大學附屬應用學校。

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais,
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de três lugares, em regime de contrato administrativo
de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de técnico superior, área de engenharia electromecânica, do Instituto do Desporto, e dos que vierem a verificar-se
neste Instituto até ao termo da validade do concurso, aberto
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 9 de Janeiro de 2019,
a prova de conhecimentos (prova escrita) terá a duração de 3
horas e será realizada no dia 16 de Junho de 2019, às 10,00
horas, na Escola de Aplicação Anexa à Universidade de Macau,
sita na Rua de Tai Lin, S/N, BT-34, na Taipa.

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有
關的其他重要資訊，張貼於澳門羅理基博士大馬路818號的體
育局接待處。准考人可於辦公時間（週一至週四上午九時至下午
五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分）到上述地點查
閱，亦可在本局網頁（http://www.sport.gov.mo/）及行政公職局
網頁（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年五月二十三日於體育局

局長

潘永權

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candidatos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para
a realização da prova escrita, bem como outras informações
de interesse dos candidatos, serão afixadas no balcão de atendimento do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau, podendo ser consultadas
no local indicado dentro do horário de expediente (segunda
a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às
17,30 horas), bem como na página electrónica do Instituto do
Desporto — http://www.sport.gov.mo/ — e na página electrónica dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/.
Instituto do Desporto, aos 23 de Maio de 2019.
O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

（是項刊登費用為 $1,382.00）

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

高 等 教 育 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

公 告

Anúncios

茲公佈，為填補高等教育局以行政任用合同任用的輕型車輛
司機職程第一職階輕型車輛司機一個職缺，以及填補開考有效
期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年二月二十日第八期《澳
門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度
的專業或職務能力評估開考通告。現根據經第23/2017號行政法
規修改的第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，將高等教育局專業或職務能力評
估開考的投考人的知識考試（筆試）成績名單張貼於澳門羅理基

Torna-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», com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada na
Direcção dos Serviços do Ensino Superior, sita na Avenida do
Dr. Rodrigo Rodrigues n.os 614A-640, Edifício Long Cheng,
7.º andar, Macau, podendo ser consultada no local indicado,
dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira das
9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica desta Direcção de Serviços
(https://www.dses.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.
mo/), a lista classificativa da prova de conhecimentos (prova
escrita) dos candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão
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博士大馬路614A-640號龍成大廈七樓高等教育局（查閱時間：
週一至週四上午九時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午
五時三十分），並上載於本局網頁（https://www.dses.gov.mo/）
及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年五月二十四日於高等教育局

局長

蘇朝暉

第 22 期 —— 2019 年 5 月 29 日

uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago, em
regime de contrato administrativo de provimento, de motorista
de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de motorista de ligeiros, da
Direcção dos Serviços do Ensino Superior, e dos que vierem a
verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de
20 de Fevereiro de 2019.
Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 24 de Maio
de 2019.
O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.
(Custo desta publicação $ 1 461,00)

（是項刊登費用為 $1,461.00）

茲公佈，為填補高等教育局人員編制內翻譯員職程第一職
階二等翻譯員（中葡）一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本
局出現的職缺，經二零一九年四月三日第十四期《澳門特別行政
區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或職
務能力評估開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改的
第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第
二十七條第二款規定，將高等教育局專業或職務能力評估開考
的投考人確定名單張貼於澳門羅理基博士大馬路614A-640號龍
成大廈七樓高等教育局（查閱時間：週一至週四上午九時至下午
五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上載於本
局網頁（https://www.dses.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://
www.safp.gov.mo/）。

二零一九年五月二十四日於高等教育局

局長

蘇朝暉

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços
públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento
Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Direcção dos
Serviços do Ensino Superior, sita na Avenida do Dr. Rodrigo
Rodrigues n.os 614A-640, Edifício Long Cheng, 7.º andar, Macau, podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas
e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página
electrónica desta Direcção de Serviços (https://www.dses.gov.
mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a lista definitiva dos
candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada,
para o preenchimento de um lugar vago de intérprete-tradutor
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor (línguas chinesa e portuguesa), do quadro do pessoal da Direcção
dos Serviços do Ensino Superior, e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, de 3 de Abril
de 2019.
Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 24 de Maio
de 2019.
O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

（是項刊登費用為 $1,258.00）

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

澳 門 大 學

UNIVERSIDADE DE MACAU

通 告

Avisos

澳 門大學 校 長根 據《行政 程 序法 典》第三十 七條及 經 第
14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》第二十九條第三款
之規定，作出本決定：
一、授予副校長葛偉或其代任人作出下列行為的職權：
（一）負責大學研究範疇的工作；

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Procedimento Administrativo e no n.º 3 do artigo 29.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o reitor da Universidade de Macau decidiu:
1. Delegar no vice-reitor, Ge Wei, ou no seu substituto, os
poderes para a prática dos seguintes actos:
1) Gerir os assuntos na área de investigação da Universidade;
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（二）根據校長批准，與同澳門大學宗旨相符的實體訂立及
簽署合作與交流協議；
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2) Estabelecer e assinar acordos de cooperação e intercâmbio
com entidades cujos objectivos sejam compatíveis com os da
Universidade de Macau, de acordo com a aprovação do reitor;

（三）處理有關澳門大學參與所屬組織/機構活動的事宜；

3) Tratar dos assuntos relativos à participação da Universidade de Macau em organizações/instituições de que ela faz parte;

（四）核准其管轄的員工享受年假及接受合理缺勤之解釋；

4) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justificação das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

（五）核准其管轄的員工進行超時工作；
（六）核准其管轄的員工參與不超過七天之培訓、研討會、

5) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias
por parte dos trabalhadores subordinados;
6) Aprovar a participação dos trabalhadores subordinados
em acções de formação, seminários, discussões e outras actividades semelhantes com a duração de até sete dias;

座談會及其他同類活動；
（七）在其管轄的事務範圍內，簽署執行有權限實體決定所
需之公函及文件；
（八）根據既定的標準，作出其管轄的員工工作表現評核所
需的一切行為；
（九）決定與其管轄單位正常運作有關的而未明確的各項
事務。
二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

7) Assinar correspondência oficial e documentos relativos aos
assuntos no âmbito das suas competências, necessários para executar as decisões tomadas pelas entidades competentes;
8) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desempenho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os parâmetros previamente definidos;
9) Tomar decisão em assuntos diversos que não estejam expressamente definidos, mas relacionados com o regular funcionamento das unidades que dirige.
2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos
poderes de superintendência e avocação do delegante.

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下主管
人員或其代任人。
四、對行使本授權而作出的行為，得提起必要訴願。
五、由二零一九年二月十八日起至本通告在《澳門特別行政
區公報》刊登日期間，獲授權者或其代任人在上述授權範圍內所
作之行為均被追認。
六、本決定自公佈日起生效。

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente subdelegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado,
ou nos seus substitutos.
4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delegados cabe recurso hierárquico necessário.
5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, ou
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre
o dia 18 de Fevereiro de 2019 e a data da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau.
6. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

二零一九年五月六日於澳門大學
Universidade de Macau, aos 6 de Maio de 2019.
校長

宋永華教授

根據《行政程序法典》第三十七條及經第14/2006號行政命
令核准的《澳門大學章程》第四十條第二款之規定，經聽取校董
會意見後，澳門大學財務管理委員會於二零一九年五月八日第
十六次會議決議如下：

一、授予副校長葛偉或其代任人作出下列行為的職權：

（一）收取澳門大學本身的收入及在具公共庫房出納職能的
代理銀行存取該等款項；

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do
Procedimento Administrativo e no n.º 2 do artigo 40.º dos
Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem
Executiva n.º 14/2006, e ouvido o Conselho da Universidade, a
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, na
sua 16.ª sessão, realizada no dia 8 de Maio de 2019, deliberou o
seguinte:
1. Delegar no vice-reitor, Ge Wei, ou no seu substituto, os
poderes para a prática dos seguintes actos:
1) Arrecadar as receitas próprias da Universidade de Macau
e o seu levantamento e depósito nos bancos agentes da Caixa
Geral do Tesouro;
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（二）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其領導之
單位的開支，上限為$200,000.00（澳門幣貳拾萬元整）；
（三）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內學術研究
的開支，上限為$500,000.00（澳門幣伍拾萬元整）；
（四）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得
工程、財貨及勞務，其第（二）項及第（三）項所指的金額上限減

第 22 期 —— 2019 年 5 月 29 日

2) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamento
privativo da Universidade de Macau, no âmbito das unidades
que dirige, até ao montante de $200 000,00 (duzentas mil patacas);
3) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamento privativo da Universidade de Macau, no âmbito da investigação científica, até ao montante de $500 000,00 (quinhentas mil
patacas);

（五）核准其管轄員工進行超時工作的開支。

4) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta
ou da celebração de contrato escrito, os valores referidos nas
alíneas 2) e 3) são reduzidos a metade;

二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

5) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos trabalhadores subordinados.

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下主管

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos
poderes de superintendência e avocação da delegante.

半；

人員或其代任人。
四、對行使本授權而作出的行為，得提起必要訴願。
五、由二零一九年二月十八日起至本通告在《澳門特別行政
區公報》刊登日期間，獲授權者或其代任人在上述授權範圍內所
作之行為均被追認。
六、本授權自公佈日起生效。
二零一九年五月八日於澳門大學
澳門大學財務管理委員會：

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente subdelegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado,
ou nos seus substitutos.
4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delegados cabe recurso hierárquico necessário.
5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, ou
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre
o dia 18 de Fevereiro de 2019 e a data da publicação do presente
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau.
6. A presente delegação entra em vigor na data da sua publicação.
Universidade de Macau, aos 8 de Maio de 2019.

校長：宋永華教授
副校長：Rui Paulo da Silva Martins教授
副校長：葛偉教授

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau:
O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.
O Vice-Reitor, Professor Doutor Rui Paulo da Silva Martins.
O Vice-Reitor, Professor Doutor Ge Wei.

副校長：蘇基朗教授
副校長：高薇博士

澳 門大學 校 長根 據《行政 程 序法 典》第三十 七條及 經 第
14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》第二十九條第四款
之規定，作出本決定：
一、授予教育學院院長Wa ng C hua ng或其代任人作出下列
行為的職權：
（一）核准其管轄的員工享受年假及接受合理缺勤之解釋；
（二）核准其管轄的員工參與不超過七天之培訓、研討會、
座談會及其他同類活動；

O Vice-Reitor, Professor Doutor So, Kee Long Billy.
A Vice-Reitora, Doutora Kou Mei.

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do
Procedimento Administrativo e no n.º 4 do artigo 29.º dos
Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o reitor da Universidade de Macau
decidiu:
1. Delegar no director da Faculdade de Ciências da Educação, Wang Chuang, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:
1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justificação das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;
2) Aprovar a participação dos trabalhadores subordinados
em acções de formação, seminários, discussões e outras actividades semelhantes com a duração de até sete dias;
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（三）核准其管轄的員工進行超時工作；

3) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias
por parte dos trabalhadores subordinados;

（四）根據既定的標準，作出其管轄的員工工作表現評核所

4) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desempenho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os parâmetros previamente definidos;

需的一切行為；
（五）根據校長批准，與同澳門大學宗旨相符的實體訂立及
簽署合作與交流協議；
（六）核准發出其管轄的學生個人檔案的證明書，但有關學
術成績及學籍資料除外；
（七）在其管轄的事務範圍內，簽署執行有權限實體決定所

5) Estabelecer e assinar acordos de cooperação e intercâmbio com entidades cujos objectivos sejam compatíveis com os
da Universidade de Macau, de acordo com a aprovação do reitor;
6) Aprovar a passagem de certidões relativas aos processos
individuais dos estudantes sob a sua competência, com excepção das informações respeitantes aos resultados académicos e
aos estatutos individuais dos estudantes;

二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

7) Assinar correspondência oficial e documentos relativos
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários
para executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下主管

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos
poderes de superintendência e avocação do delegante.

需之公函及文件。

人員及學院秘書或其代任人。
四、對行使本授權而作出的行為，得提起必要訴願。

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente subdelegados no pessoal de chefia e no secretário da faculdade sob
a supervisão do delegado, ou nos seus substitutos.

五、由二零一九年五月十六日起至本通告在《澳門特別行政

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delegados cabe recurso hierárquico necessário.

區公報》刊登日期間，獲授權者或其代任人在上述授權範圍內所
作之行為均被追認。
六、本決定自公佈日起生效。

5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, ou
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre
o dia 16 de Maio de 2019 e a data da publicação do presente
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau.
6. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

二零一九年五月六日於澳門大學

Universidade de Macau, aos 6 de Maio de 2019.
校長

宋永華教授

根據《行政程序法典》第三十七條及經第14/2006號行政命
令核准的《澳門大學章程》第四十條第二款之規定，經聽取校董
會意見後，澳門大學財務管理委員會於二零一九年五月八日第
十六次會議決議如下：

一、授予教育學院院長Wa ng C hua ng或其代任人作出下列
行為的職權：

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單
位的開支，上限為$50,000.00（澳門幣伍萬元整）；

（二）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內學術研究
的開支，上限為$50,000.00（澳門幣伍萬元整）；

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Procedimento Administrativo e no n.º 2 do artigo 40.º dos Estatutos
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, e ouvido o Conselho da Universidade, a
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, na
sua 16.ª sessão, realizada no dia 8 de Maio de 2019, deliberou o
seguinte:
1. Delegar no director da Faculdade de Ciências da Educação, Wang Chuang, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:
1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamento
privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade que
dirige, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta mil patacas);
2) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamento privativo da Universidade de Macau, no âmbito da investigação científica, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta mil
patacas);
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（三）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得
工程、財貨及勞務，其第（一）項及第（二）項所指的金額上限減
半；
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3) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta
ou da celebração de contrato escrito, os valores referidos nas
alíneas 1) e 2) são reduzidos a metade;

（四）核准其管轄員工進行超時工作的開支。

4) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos trabalhadores subordinados.

二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos
poderes de superintendência e avocação da delegante.

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下主管
人員及學院秘書或其代任人。
四、對行使本授權而作出的行為，得提起必要訴願。
五、由二零一九年五月十六日起至本通告在《澳門特別行政
區公報》刊登日期間，獲授權者或其代任人在上述授權範圍內所
作之行為均被追認。
六、本授權自公佈日起生效。
二零一九年五月八日於澳門大學

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente subdelegados no pessoal de chefia e no secretário da faculdade sob
a supervisão do delegado, ou nos seus substitutos.
4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delegados cabe recurso hierárquico necessário.
5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, ou
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre
o dia 16 de Maio de 2019 e a data da publicação do presente
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau.
6. A presente delegação entra em vigor na data da sua publicação.

澳門大學財務管理委員會：

Universidade de Macau, aos 8 de Maio de 2019.

校長：宋永華教授

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau:

副校長：Rui Paulo da Silva Martins教授

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.
O Vice-Reitor, Professor Doutor Rui Paulo da Silva Martins.

副校長：葛偉教授
副校長：高薇博士

澳 門 大學 校 長根 據《行政 程 序法 典》第三十 七條及 經 第
14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》第二十九條第四款
之規定，作出本決定：
一、授予微電子研究院院長Rui Paulo da Silva Martins或
其代任人作出下列行為的職權：
（一）核准其管轄的員工享受年假及接受合理缺勤之解釋；
（二）核准其管轄的員工參與不超過七天之培訓、研討會、
座談會及其他同類活動；
（三）核准其管轄的員工進行超時工作；
（四）根據既定的標準，作出其管轄的員工工作表現評核所
需的一切行為；
（五）根據校長批准，與同澳門大學宗旨相符的實體訂立及
簽署合作與交流協議；

O Vice-Reitor, Professor Doutor Ge Wei.
A Vice-Reitora, Doutora Kou Mei.

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Procedimento Administrativo e no n.º 4 do artigo 29.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o reitor da Universidade de Macau decidiu:
1. Delegar no director do Instituto de Microelectrónica, Rui
Paulo da Silva Martins, ou no seu substituto, os poderes para a
prática dos seguintes actos:
1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justificação das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;
2) Aprovar a participação dos trabalhadores subordinados
em acções de formação, seminários, discussões e outras actividades semelhantes com a duração de até sete dias;
3) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias
por parte dos trabalhadores subordinados;
4) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desempenho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os parâmetros previamente definidos;
5) Estabelecer e assinar acordos de cooperação e intercâmbio com entidades cujos objectivos sejam compatíveis com os
da Universidade de Macau, de acordo com a aprovação do reitor;
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（六）在其管轄的事務範圍內，簽署執行有權限實體決定所
需之公函及文件。
二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。
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6) Assinar correspondência oficial e documentos relativos
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários
para executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.
2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos
poderes de superintendência e avocação do delegante.

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下主管
人員或其代任人。
四、對行使本授權而作出的行為，得提起必要訴願。
五、由二零一九年一月一日起至本通告在《澳門特別行政區
公報》刊登日期間，獲授權者或其代任人在上述授權範圍內所作
之行為均被追認。

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente subdelegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado,
ou nos seus substitutos.
4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delegados cabe recurso hierárquico necessário.
5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, ou
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre
o dia 1 de Janeiro de 2019 e a data da publicação do presente
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau.

六、本決定自公佈日起生效。
6. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

二零一九年五月六日於澳門大學

Universidade de Macau, aos 6 de Maio de 2019.
校長

宋永華教授

根據《行政程序法典》第三十七條及經第14/2006號行政命
令核准的《澳門大學章程》第四十條第二款之規定，經聽取校董
會意見後，澳門大學財務管理委員會於二零一九年五月八日第
十六次會議決議如下：

一、授予微電子研究院院長Rui Paulo da Silva Martins或
其代任人作出下列行為的職權：

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單
位的開支，上限為$50,000.00（澳門幣伍萬元整）；

（二）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內學術研究
的開支，上限至$50,000.00（澳門幣伍萬元整）；

（三）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得
工程、財貨及勞務，其第（一）項及第（二）項所指的金額上限減
半；

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do
Procedimento Administrativo e no n.º 2 do artigo 40.º dos
Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem
Executiva n.º 14/2006, e ouvido o Conselho da Universidade,
a Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau,
na sua 16.ª sessão, realizada no dia 8 de Maio de 2019, deliberou
o seguinte:
1. Delegar no director do Instituto de Microelectrónica, Rui
Paulo da Silva Martins, ou no seu substituto, os poderes para a
prática dos seguintes actos:
1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamento privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade
que dirige, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta mil patacas);
2) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamento privativo da Universidade de Macau, no âmbito da investigação científica, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta mil
patacas);
3) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta
ou da celebração de contrato escrito, os valores referidos nas
alíneas 1) e 2) são reduzidos a metade;

（四）核准其管轄員工進行超時工作開支。

4) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos trabalhadores subordinados.

二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos
poderes de superintendência e avocação da delegante.

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下主管
人員或其代任人。

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente subdelegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado,
ou nos seus substitutos.
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四、對行使本授權而作出的行為，得提起必要訴願。
五、由二零一九年一月一日起至本通告在《澳門特別行政區
公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範圍內
所作之行為均被追認。
六、本授權自公佈日起生效。
二零一九年五月八日於澳門大學
澳門大學財務管理委員會：
校長：宋永華教授

第 22 期 —— 2019 年 5 月 29 日

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delegados cabe recurso hierárquico necessário.
5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, ou
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre
o dia 1 de Janeiro de 2019 e a data da publicação do presente
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau.
6. A presente delegação entra em vigor na data da sua publicação.
Universidade de Macau, aos 8 de Maio de 2019.
A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau:
O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

副校長：Rui Paulo da Silva Martins教授

O Vice-Reitor, Professor Doutor Rui Paulo da Silva Martins.

副校長：葛偉教授

O Vice-Reitor, Professor Doutor Ge Wei.

副校長：高薇博士

A Vice-Reitora, Doutora Kou Mei.

澳 門 大學 校 長根 據《行政 程 序法 典》第三十 七條及 經 第
14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》第二十九條第四款
之規定，作出本決定：

一、授予榮譽學院院長黎寧或其代任人作出下列行為的職
權：

（一）核准其管轄的員工享受年假及接受合理缺勤之解釋；

（二）核准其管轄的員工參與不超過七天之培訓、研討會、
座談會及其他同類活動；

（三）核准其管轄的員工進行超時工作；

（四）根據既定的標準，作出其管轄的員工工作表現評核所
需的一切行為；

（五）根據校長批准，與同澳門大學宗旨相符的實體訂立及
簽署合作與交流協議；

（六）核准發出其管轄的學生個人檔案的證明書，但有關學
術成績及學籍資料除外；

（七）在其管轄的事務範圍內，簽署執行有權限實體決定所
需之公函及文件。

二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Procedimento Administrativo e no n.º 4 do artigo 29.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o reitor da Universidade de Macau decidiu:
1. Delegar na directora do Colégio de Honra, Lai Neng Rose,
ou no seu substituto, os poderes para a prática dos seguintes
actos:
1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justificação das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;
2) Aprovar a participação dos trabalhadores subordinados
em acções de formação, seminários, discussões e outras actividades semelhantes com a duração de até sete dias;
3) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias
por parte dos trabalhadores subordinados;
4) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desempenho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os parâmetros previamente definidos;
5) Estabelecer e assinar acordos de cooperação e intercâmbio com entidades cujos objectivos sejam compatíveis com os
da Universidade de Macau, de acordo com a aprovação do reitor;
6) Aprovar a passagem de certidões relativas aos processos
individuais dos estudantes sob a sua competência, com excepção das informações respeitantes aos resultados académicos e
aos estatutos individuais dos estudantes;
7) Assinar correspondência oficial e documentos relativos
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários
para executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.
2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos
poderes de superintendência e avocação do delegante.
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三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下主管
人員或其代任人。
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3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente subdelegados no pessoal de chefia sob a supervisão da delegada,
ou nos seus substitutos.

四、對行使本授權而作出的行為，得提起必要訴願。

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delegados cabe recurso hierárquico necessário.

五、由二零一九年三月一日起至本通告在《澳門特別行政區

5. São ratificados todos os actos praticados pela delegada, ou
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre
o dia 1 de Março de 2019 e a data da publicação do presente
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau.

公報》刊登日期間，獲授權者或其代任人在上述授權範圍內所作
之行為均被追認。
六、本決定自公佈日起生效。

6. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

二零一九年五月六日於澳門大學

Universidade de Macau, aos 6 de Maio de 2019.
校長

宋永華教授

根據《行政程序法典》第三十七條及經第14/2006號行政命
令核准的《澳門大學章程》第四十條第二款之規定，經聽取校董
會意見後，澳門大學財務管理委員會於二零一九年五月八日第
十六次會議決議如下：

一、授予榮譽學院院長黎寧或其代任人作出下列行為的職
權：

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單
位的開支，上限為$50,000.00（澳門幣伍萬元整）；

（二）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內學術研究
的開支，上限為$50,000.00（澳門幣伍萬元整）；

（三）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得
工程、財貨及勞務，其第（一）項及第（二）項所指的金額上限減
半；

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do
Procedimento Administrativo e no n.º 2 do artigo 40.º dos
Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, e ouvido o Conselho da Universidade, a Comissão de Gestão Financeira da Universidade
de Macau, na sua 16.ª sessão, realizada no dia 8 de Maio de
2019, deliberou o seguinte:
1. Delegar na directora do Colégio de Honra, Lai Neng Rose,
ou no seu substituto, os poderes para a prática dos seguintes
actos:
1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamento
privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade que
dirige, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta mil patacas);
2) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamento privativo da Universidade de Macau, no âmbito da investigação científica, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta mil
patacas);
3) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta
ou da celebração de contrato escrito, os valores referidos nas
alíneas 1) e 2) são reduzidos a metade;

（四）核准其管轄員工進行超時工作的開支。

4) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos trabalhadores subordinados.

二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos
poderes de superintendência e avocação da delegante.

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下主管
人員或其代任人。

四、對行使本授權而作出的行為，得提起必要訴願。

五、由二零一九年三月一日起至本通告在《澳門特別行政區
公報》刊登日期間，獲授權者或其代任人在上述授權範圍內所作
之行為均被追認。

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente subdelegados no pessoal de chefia sob a supervisão da delegada,
ou nos seus substitutos.
4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delegados cabe recurso hierárquico necessário.
5. São ratificados todos os actos praticados pela delegada, ou
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre
o dia 1 de Março de 2019 e a data da publicação do presente
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau.
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6. A presente delegação entra em vigor na data da sua publicação.

六、本授權自公佈日起生效。
二零一九年五月八日於澳門大學

Universidade de Macau, aos 8 de Maio de 2019.
澳門大學財務管理委員會：

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau:

校長：宋永華教授

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

副校長：Rui Paulo da Silva Martins教授

O Vice-Reitor, Professor Doutor Rui Paulo da Silva Martins.

副校長：葛偉教授

O Vice-Reitor, Professor Doutor Ge Wei.

副校長：高薇博士

A Vice-Reitora, Doutora Kou Mei.

（是項刊登費用為 $18,708.00）

(Custo desta publicação $ 18 708,00)

澳 門 理 工 學 院

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

通 告

Aviso

第04D/CG/2019號理事會決議

Deliberação do Conselho de Gestão

經 聽 取 技 術 暨 學 術委員會 意見後，根 據 經十二月六日第
469/99/M號訓令核准的《澳門理工學院章程》第十四條第二款
f）項的規定，理事會現議決：
一、修改附於第04D/C G/2014號理事會決議且為其組成部
分的《澳門理工學院服務收費表》第一款內容如下表，該理事會
決議刋登於二零一四年三月二十六日第十三期《澳門特別行政
區公報》第二組，並經刊登於二零一七年十月十八日第四十二期
《澳門特別行政區公報》第二組之第10D/C G/2017號理事會決

n.º 04D/CG/2019
Ouvido o Conselho Técnico e Científico, e nos termos da
alínea f) do n.º 2 do artigo 14.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de Macau, aprovados pela Portaria n.º 469/99/M, de 6
de Dezembro, o Conselho de Gestão delibera:
1. O n.º 1 da Tabela de taxas de serviços prestados pelo
Instituto Politécnico de Macau, publicada no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 13/2014, II
Série, de 26 de Março de 2014, anexada à Deliberação n.º 04D/
CG/2014 do Conselho de Gestão deste Instituto, da qual faz
parte integrante, passa a ter a seguinte redacção:

議修改：
Tabela de taxas de serviços prestados pelo
Instituto Politécnico de Macau

《澳門理工學院服務收費表》

服務

收費
（澳門幣）

（二）特別復學（按每個非在學學期計）

Taxa
(MOP)

1. Cursos conferentes de grau académico

一、學位課程
（一）入學報名

Serviços

$250.00
$2,500.00

1) Taxa de candidatura

$ 250,00

2) Reingresso em caso especial (por cada semestre em que não frequenta o curso)

$ 2 500,00

（三）學科單元簡介（每學年，每份）

$40.00

3) Apresentação resumida sobre as unidades
curriculares (por cada unidade, cada ano lectivo)

$ 40,00

（四）證明書（每份）

$50.00

4) Declaração (por cada unidade)

$ 50,00

（五）補回考試/補考申請（每科）
（六）補發學生證
（七）逾期繳交學費

$150.00
$50.00
$200.00

5) Pedido de Repetição de Exame / Exame Suplementar (para cada unidade curricular)
6) Reemissão do cartão de estudante
7) Pagamento de propinas fora do prazo

$ 150,00
$ 50,00
$ 200,00
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收費

服務

（澳門幣）

（八）成績表（每份）

$50.00

（九）住宿地址聲明（每份）

$20.00

（十）研究生延期畢業申請（每次）

$5,000.00

（十一）研究生重修申請（每科）

$5,000.00

二、廢止刋登於二零一七年十月十八日第四十二期《澳門特
別行政區公報》第二組之第10D/CG/2017號理事會決議。
三、本決議自二零一九年八月二十二日起生效。
二零一九年五月十四日於澳門理工學院

Serviços

Taxa
(MOP)

8) Boletim de classificação (por cada unidade)

$ 50,00

9) Declaração de residência

$ 20,00

10) Adiamento de pós-graduação (por cada vez)

$ 5 000,00

11) Pedido de repetição de unidade curricular
de pós-graduação (por cada unidade curricular)

$ 5 000,00

2. Revogar a Deliberação n.º 10D/CG/2017 do Conselho de
Gestão do Instituto Politécnico de Macau, publicada no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42/2017,
II Série, de 18 de Outubro de 2017.
3. Esta deliberação entra em vigor em 22 de Agosto de 2019.
Instituto Politécnico de Macau, aos 14 de Maio de 2019.

澳門理工學院理事會：

O Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Macau:
院長

嚴肇基
O Presidente, Im Sio Kei .

副院長

李雁蓮

秘書長

鄭妙嫻

財政局代表

A Vice-Presidente, Lei Ngan Lin.
A Secretária-Geral, Cheang Mio Han.

張祖強

O Representante da DSF, Chang Tou Keong Michel.

（是項刊登費用為 $3,116.00）

(Custo desta publicação $ 3 116,00)

社 會 保 障 基 金

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

通 告
茲公佈，為填補社會保障基金以行政任用合同任用的輕型車
輛司機職程第一職階輕型車輛司機一個職缺，以及填補開考有
效期屆滿前出現的職缺，經二零一八年十二月二十七日第五十二
期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理
制度的專業或職務能力評估開考通告，社會保障基金定於二零
一九年六月二十二日下午三時為參加專業或職務能力評估開考
的准考人舉行知識考試（理論知識筆試），時間為兩小時，考試
地點為澳門士多紐拜斯大馬路高美士中學。

參加理論知識筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與
准考人有關的其他重要資訊，將於二零一九年五月二十九日張貼
於澳門宋玉生廣場249-263號中土大廈18樓社會保障基金公告
欄。准考人可於辦公時間（查閱時間：週一至週四上午九時至下
午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五上午九時至下午

Aviso
Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais,
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago, em regime de contrato administrativo
de provimento, de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira
de motorista de ligeiros do Fundo de Segurança Social, e dos
que vierem a verificar-se até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 52, II Série, de 27 de
Dezembro de 2018, a prova de conhecimentos (prova teórica
que reveste a forma escrita) terá a duração de 2 horas e será
realizada no dia 22 de Junho de 2019, às 15,00 horas, na Escola
Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes, sita na
Avenida de Sidónio Pais, s/n, Macau.
Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candidatos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para
a realização da prova teórica que reveste a forma escrita, bem
como outras informações de interesse dos candidatos, serão
afixadas no dia 29 de Maio de 2019, no quadro informativo da
sede do Fundo de Segurança Social (FSS), sita na Alameda Dr.
Carlos d’Assumpção n.os 249-263, Edf. China Civil Plaza, 18.º
andar, Macau, podendo ser consultadas no local indicado dentro do horário de expediente (de segunda a quinta-feira das 9,00
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一時，下午二時三十分至下午五時三十分）到上述地點查閱，亦
可於社會保障基金網頁（http://www.fss.gov.mo/）及行政公職局
網頁（http://www.safp.gov.mo/）查閱。
二零一九年五月二十四日於社會保障基金
行政管理委員會主席

às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), bem como na página
electrónica do FSS (http://www.fss.gov.mo/) e da Direcção dos
Serviços de Administração e Função Pública (http://www.safp.
gov.mo).
Fundo de Segurança Social, aos 24 de Maio de 2019.

容光耀

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

（是項刊登費用為 $1,654.00）

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

土 地 工 務 運 輸 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES

公 告

Anúncio

“地球物理暨氣象局辦公大樓維修工程”

Concurso público para

公開招標

«Obra de reparação do Edifício da Direcção dos Serviços
Meteorológicos e Geofísicos»

1. 招標實體：土地工務運輸局。
2. 招標方式：公開招標。
3. 施工地點：位於氹仔天文台斜路地球物理暨氣象局。
4. 承攬工程目的：維修地球物理暨氣象局辦公大樓。
5. 最長施工期：300（三百）工作天。競投者所報的施工期須
參照承攬規則一般條款第5.1.2及5.2.2條的規定。
6. 標書的有效期：90（九十）日，由公開開標結束之日起計，
可按招標方案規定延期。
7. 承攬類型：以系列價金承攬。
8. 臨時擔保：$340,000.00（澳門幣叁拾肆萬元整），以現金
存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。
9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須
從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔
保之追加）。
10. 底價：不設底價。
11. 參加條件：
只接納在土地工務運輸局有施工註冊，以及在開標日期前
已遞交註冊申請或續期申請的自然人或法人，而後者的接納將
取決於所提交註冊申請或續期申請的批准。

1. Entidade que põe a obra a concurso: Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT).
2. Modalidade do concurso: concurso público.
3. Local de execução da obra: Edifício da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (DSMG), situado na Rampa
do Observatório, na Taipa.
4. Objecto da empreitada: Reparação do Edifício da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos.
5. Prazo máximo de execução da obra: 300 (trezentos) dias
de trabalho. O prazo de execução da obra a propor pelo concorrente deve obedecer às disposições dos n.os 5.1.2 e 5.2.2 das
cláusulas gerais do caderno de encargos.
6. Prazo de validade das propostas: 90 (noventa) dias, a
contar a partir da data de encerramento do acto público do
concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa do
concurso.
7. Tipo de empreitada: por série de preços.
8. Caução provisória: $340 000,00 (trezentas e quarenta mil
patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia
bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.
9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das
importâncias que o adjudicatário tiver a receber, em cada um
dos pagamentos parciais serão deduzidos 5% para garantia do
contrato, em reforço da caução definitiva prestada).
10. Preço base: não há.
11. Condições de admissão:
São admitidos como concorrentes as pessoas, singulares ou
colectivas, inscritas na DSSOPT para execução de obras, bem
como as que à data do concurso tenham requerido ou renovado
a sua inscrição, sendo que neste último caso a admissão é condicionada ao deferimento do pedido de inscrição ou renovação.

N.º 22 — 29-5-2019

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

任何自然人或法人，不論以獨立身份或以集團形式參與，均
僅可提交一份標書。公司及其常設代表處被視為同一實體，不論
以獨立身份或與其他自然人或法人組成集團，均僅可提交一份
標書。
由自然人或法人組成的集團，其成員人數不得超過3（三）
名，而各成員之間無須存有任何法定的合夥形式。
12. 任何承攬本工程的企業集團應採用法律規定的合夥方
式：應根據由八月三日第40/99/M號法令核准的商法典之對外合
作經營的規定。
13. 現場解標訂於二零一九年六月五日（星期三）上午十時正
進行，集合地點為氹仔天文台斜路地球物理暨氣象局門口。
14. 交標地點、日期及時間：
地點：馬交石炮台馬路三十三號地下，土地工務運輸局接待
暨一般文書處理科；
截止日期及時間：二零一九年六月二十四日（星期一）中午
十二時正；
倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦
公，則交標之期限及同一時間順延至緊接之首個工作日。

9789

As pessoas, singulares ou colectivas, por si ou em agrupamento, só podem submeter uma única proposta. As sociedades
e as suas representações são consideradas como sendo uma
única entidade, devendo submeter apenas uma única proposta,
por si ou agrupada com outras pessoas.
Os agrupamentos, de pessoas singulares ou colectivas, só
podem ter no máximo três (3) membros, não sendo necessário
que entre os membros exista qualquer modalidade jurídica de
associação.
12. Modalidade jurídica da associação que deve adoptar
qualquer agrupamento de empresas a quem venha eventualmente a ser adjudicada a empreitada: consórcio externo nos
termos previstos no Código Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/99/M, de 3 de Agosto.
13. A sessão de esclarecimento relativa à empreitada será
realizada em 5 de Junho de 2019, quarta-feira, pelas 10,00 horas, no local da obra, sendo o ponto de encontro na entrada da
DSMG, situada na Rampa do Observatório, na Taipa.
14. Local, data e hora limite para entrega das propostas:
Local: Secção de Atendimento e Expediente Geral da
DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria II n.º 33, r/c, em Macau;
Data e hora limite: 24 de Junho de 2019, segunda-feira, até às
12,00 horas.
Em caso de encerramento desta Direcção de Serviços na
hora limite para a entrega de propostas por motivo de tufão ou
de força maior, o prazo estabelecido para a entrega das propostas será adiado para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

15. 公開開標地點、日期及時間：

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

地點：本局17樓會議室；

Local: sala de reunião da DSSOPT, sita no 17.º andar;
Data e hora: 25 de Junho de 2019, terça-feira, pelas 9,30 horas.

日期及時間：二零一九年六月二十五日（星期二）上午九時
三十分。
倘開標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦公，
則開標日期及同一時間順延至緊接之首個工作日。
根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交
之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席
公開開標。

Em caso de encerramento desta Direcção de Serviços na
hora estabelecida para o referido acto público por motivo de
tufão ou de força maior, a data para o acto público de abertura
das propostas será adiada para a mesma hora do primeiro dia
útil seguinte.
Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presentes ao acto público do concurso para os efeitos previstos no
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para esclarecer eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados.
16. Línguas a utilizar na redacção da proposta:

16. 編製標書使用之語言：標書文件須以澳門特別行政區之
任一正式語文編製，若標書文件使用其他語言編製時，則應附正
式語文譯本，而為了一切之效力，應以該譯本為準（產品的樣本
說明除外）。
17. 查閱案卷及取得案卷電子檔光碟之地點及時間：
查閱地點：本局十七樓公共建築廳；
時間：辦公日內，由九時至十二時四十五分及十四時三十分
至十七時；

Os documentos que instruem a proposta (excepto a descrição ou a especificação de produtos) devem estar redigidos
numa das línguas oficiais da RAEM; quando redigidos noutra
língua, devem ser acompanhados de tradução legalizada, a
qual prevalece para todos e quaisquer efeitos.
17. Local e hora para consulta do processo e obtenção da
versão digital do processo de concurso:
Local para consulta: Departamento de Edificações Públicas
da DSSOPT, sito no 17.º andar;
Hora: durante os dias úteis, das 9,00 às 12,45 horas e das
14,30 às 17,00 horas;
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取得案卷之電子檔光碟：於本局會計科可取得公開招標案卷
電子檔光碟，而每份價格為$100.00（澳門幣壹佰元整）。
18. 評標標準及其所佔之比重：

價格部分

技術部分

Obtenção da versão digital do processo do concurso: Secção
de Contabilidade da DSSOPT, mediante o pagamento de
$100,00 (cem patacas).
18. Critérios de avaliação e respectiva proporção:

評標標準

比重

工程造價

60

施工期

7

工作計劃

13

施工經驗

20

Critérios de avaliação Proporção
Parte relativa ao preço

Parte técnica

Preço da obra

60

Prazo de execução

7

Plano de trabalhos

13

Experiência em obras
executadas

20

Pontuação final = Pontuação da parte relativa ao preço + Pontuação da parte técnica.

最終得分 = 價格部分的得分 + 技術部分的得分。

被接納之標書數目少於10份時，按照評標報告總得分最高
三名競投者的工程造價由低至高排名第一至三，定作人根據排名
判標。倘首兩者同價，則判予其中得分較高之投標書。

被接納之標書數目多於或等於10份時，按照評標報告總得
分最高五名競投者的工程造價由低至高排名第一至五，定作人根
據排名判標。倘首兩者同價，則判予其中得分較高之投標書。

19. 附加的說明文件：由二零一九年六月六日至截標日止，投
標者可前往本局十七樓公共建築廳，以知悉有否附加之說明文
件。

Caso o número das propostas admitidas seja inferior a 10 (dez),
os 3 (três) primeiros concorrentes que tiverem a pontuação mais
alta conforme a indicada no relatório de avaliação das propostas, serão classificados novamente segundo a ordem de preço
mais baixo proposto, e o dono da obra procederá à adjudicação
conforme esta última lista de classificação. Caso o preço proposto dos 2 (dois) concorrentes que tiverem a classificação final
mais alta seja do mesmo valor, a adjudicação será feita ao concorrente que tiver a melhor pontuação.
Caso o número das propostas admitidas seja igual ou superior a 10 (dez), os 5 (cinco) primeiros concorrentes que tiverem
a pontuação mais alta conforme a indicada no relatório de avaliação das propostas, serão classificados novamente segundo a
ordem de preço mais baixo proposto, e o dono da obra procederá à adjudicação conforme esta última lista de classificação.
Caso o preço proposto dos 2 (dois) concorrentes que tiverem a
classificação final mais alta seja do mesmo valor, a adjudicação
será feita ao concorrente que tiver a melhor pontuação.
19. Esclarecimentos adicionais:

20. 投標者須注意以下事項：

投標案卷及工程量表電子檔只作參考之用，一切以存於本局
的投標案卷為準；

Os concorrentes poderão comparecer no Departamento de
Edificações Públicas da DSSOPT, sito no 17.º andar, a partir
de 6 de Junho de 2019 e até à data limite para a entrega das
propostas, para tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.
20. Os concorrentes devem ter em conta do seguinte:

投標書的工程量表及單價表、施工方案的說明及解釋書必
須以雙面打印；

倘有意提交產品及/或樣本之一覽表及/或說明，必須以電子
檔（如光碟）形式提交。

A versão digitalizada do processo de concurso e do mapa de
quantidades só servem para efeitos de referência, para todos os
efeitos prevalece o original do processo do concurso disponível
na DSSOPT.
Todas as folhas do mapa de quantidades e de preços unitários, de descrição do processo de construção e da memória
descritiva e justificativa devem ser impressas na frente e verso.
Caso apresentem catálogos e/ou descrição sobre produtos
e/ou amostras, os mesmos devem ser em versão digitalizada
(por exemplo em DVD).

二零一九年五月二十三日於土地工務運輸局

局長

李燦烽

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, aos 23 de Maio de 2019.
O Director dos Serviços, Li Canfeng.

（是項刊登費用為 $6,965.00）

(Custo desta publicação $ 6 965,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS
MARÍTIMOS E DE ÁGUA

公 告
Anúncio

第006/DSAMA/2019號公開招標
Concurso Público n.º 006/DSAMA/2019
1. 招標實體：海事及水務局。
2. 招標方式：公開招標。

1. Entidade que põe o serviço a concurso: Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (doravante designada
por DSAMA).
2. Modalidade do procedimento: concurso público.

3. 標的：為內港客運碼頭提供保安服務。
4. 執行期限：遵照《承投規則》內所列明的期限。
5. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由開標之日起
計，可按《招標方案》規定延期。
6. 臨時擔保：$17,600.00（澳門幣壹萬柒仟陸佰元整），以現
金存款或以銀行擔保之方式提供。
7. 確定擔保：判給總額的百分之四（4%），以現金存款或以
銀行擔保之方式提供。
8. 底價：不設底價。

3. Objecto: prestação de serviço de segurança no Terminal
Marítimo de Passageiros do Porto Interior.
4. Prazo de execução: conforme o estabelecido no caderno
de encargos.
5. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de noventa dias, a contar da data do acto público
do concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa do
concurso.
6. Caução provisória: $17 600,00 (dezassete mil e seiscentas
patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro ou garantia
bancária.
7. Caução definitiva: 4% (quatro por cento) do valor total da
adjudicação, a prestar mediante depósitos em dinheiro ou garantia bancária.
8. Preço base do concurso: não há.

9. 投標條件：
9.1 投標人須為主行政管理機關設於澳門的公司，或為澳門
居民之自然人商業企業主。
9.2 投標人在商業登記中的業務範圍包括保安服務。
9.3 投標人須符合第4/2007號法律的規定，持有由治安警察
局發出之有效的私人保安業務執照。
9.4 不接納投標人以合作經營合同形式參與本次招標。
10. 現場視察：
現場視察在二零一九年六月五日上午十時正在內港客運碼
頭入境大堂門口前地安排現場視察。
如報名出席現場視察的人數過多，海事及水務局得分批安
排現場視察，具體安排由海事及水務局另作通知。
倘上述現場視察所指之時間海事及水務局不向公眾開放，
則原定的現場視察之日期及時間順延至緊接之首個工作日及相
同之時間。

9. Condições de admissão:
9.1 Os concorrentes devem ser sociedades cuja administração
principal esteja sediada em Macau ou empresário comercial,
pessoa singular, residentes de Macau;
9.2 O âmbito de actividade constante do registo comercial
dos concorrentes deve incluir serviço de segurança;
9.3 Os concorrentes devem ser titulares da licença para exercício da actividade de segurança privada válida, emitida pelo
Corpo de Polícia de Segurança Pública, em conformidade com
a Lei n.º 4/2007;
9.4 Não é admitida a participação sob o regime do contrato
de consórcio no presente concurso.
10. Visita ao local:
Encontro às 10,00 horas do dia 5 de Junho de 2019, na entrada do hall das chegadas do Terminal Marítimo do Porto Interior e logo a seguir é organizada a visita ao local.
Em caso de número excessivo de inscritos na visita ao local,
os inscritos serão divididos em grupos para efectuar as visitas
ao local, os quais serão notificados pela DSAMA sobre os pormenores.
Em caso de encerramento da DSAMA ao público no período em que se efectuam as visitas ao local, as mesmas definidas
inicialmente serão adiadas para o primeiro dia útil imediatamente seguinte, na mesma hora.
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11. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門特別行政區萬里長城海事及水務局綜合服務中
心。
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11. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:
Local: no Centro de prestação de serviço ao público da
DSAMA, situada na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros,
Região Administrativa Especial de Macau.
Data e hora limite: dia 1 de Julho de 2019, às 12,00 horas.

截標日期及時間：二零一九年七月一日中午十二時正。

倘上述截標時間海事及水務局不向公眾開放，則原定的截
標日期及時間順延至緊接之首個工作日及相同之時間。

12. 開標地點、日期及時間：

地點：澳門特別行政區萬里長城海事及水務局多功能室。

日期及時間：二零一九年七月二日上午十時正。

投標人應委派代表出席開標會議，以便知悉開標會議的具
體情況，並在需要時及時提出聲明異議。

倘截標日期根據上述11點被順延，又或上述開標時間海事
及水務局不向公眾開放，則開標日期及時間順延至緊接之首個工
作日及相同之時間。

13. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：澳門特別行政區萬里長城海事及水務局大樓一樓行
政及財政廳之財政處。

Em caso de encerramento da DSAMA ao público na data e
hora limite para entrega das propostas acima referidas, a data
e hora inicialmente definidas serão adiadas para o primeiro dia
útil imediatamente seguinte, na mesma hora.
12. Local, dia e hora para acto público do concurso:
Local: na Sala Polivalente da DSAMA, situada na Calçada
da Barra, Quartel dos Mouros, Região Administrativa Especial de Macau.
Data e hora: dia 2 de Julho de 2019, às 10,00 horas.
O concorrente deverá designar representante para assistir
ao acto público, a fim de conhecer as circunstâncias específicas
desta sessão e fazer atempadamente reclamação, quando necessário.
Caso sejam adiadas a data e a hora limite para entrega das
propostas de acordo com o ponto 11 acima referido, ou na data
e hora do acto público do concurso acima referido em que a
DSAMA encerre ao público, a data e a hora do acto público do
concurso serão adiadas para o primeiro dia útil imediatamente
seguinte, na mesma hora.
13. Local, hora e preço para exame do processo e obtenção
da cópia:
Local: na Divisão Financeira do Departamento de Administração e Finanças da DSAMA, situada na Calçada da Barra,
no 1.º andar do Edifício da DSAMA, Região Administrativa
Especial de Macau.
Hora: horário de expediente.

時間：辦公時間內。

價格：$500.00（澳門幣伍佰元整）。

此外，亦可於海事及水務局網頁（http://w w w.ma r i ne.gov.
mo）下載招標文件。

14. 評標之標準將按照投標人在《投標價格書》所填報的服
務總價格高低進行排名，報價較低者能獲較優先的名次，然後

Preço: $500,00 (quinhentas patacas).
Encontram-se disponíveis os documentos do concurso na página electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo).
14. Relativamente ao critério de ponderação, a adjudicação
é efectuada de acordo com a ordem dos concorrentes na lista
classificativa, o concorrente que apresente um preço total mais
baixo na sua proposta pode ocupar uma posição mais elevada
na lista.
15. Actualização, rectificação e esclarecimento dos documentos do concurso:

按排名的優先次序進行判給。

15. 招標文件之更新、修正及解釋等資料：由二零一九年五
月二十九日至截標日止，投標人應每日前往澳門萬里長城海事及
水務局大樓一樓行政及財政廳之財政處或瀏覽海事及水務局網
頁（http://www.marine.gov.mo），以獲取涉及招標文件之更新、
修正及解釋等資料。

Os concorrentes deverão comparecer diariamente na Divisão Financeira do Departamento de Administração e Finanças
da DSAMA, situada na Calçada da Barra, no 1.º andar do Edifício da DSAMA, Região Administrativa Especial de Macau,
ou consultar a página electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo), a partir de 29 de Maio de 2019, e até à data limite
para a entrega das propostas, para obter informações sobre a
actualização, rectificação e esclarecimento dos documentos do
concurso.
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Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água,
aos 21 de Maio de 2019.

二零一九年五月二十一日於海事及水務局
局長

黃穗文

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

（是項刊登費用為 $5,278.00）

(Custo desta publicação $ 5 278,00)

通 告

Avisos

第37/DIR/2019號批示

Despacho n.º 37/DIR/2019

本人根據經第23/2015號行政法規及第30/2018號行政法規
修訂的第14/2013號行政法規《海事及水務局的組織及運作》第
六條第二款、第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規
定》第十條和第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補
充規定》第二十二條及第二十三條的規定，作出決定如下：

一、授予政府船塢廠長李榮勝以下權限：

（一）命令政府船塢人員在豁免上班日工作，但僅以應付特
別或緊急情況者為限；

（二）簽署政府船塢職權範圍內組成卷宗及執行決定所需
的文件的權限。

Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2013 (Organização e funcionamento da Direcção
dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água), alterado
pelos Regulamentos Administrativos n.os 23/2015 e 30/2018, e
nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia) e dos
artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), determino:
1. É delegada no director das Oficinas Navais, Lei Veng
Seng, a competência para:
1) Determinar a prestação de trabalho do pessoal afecto às
Oficinas Navais, nos dias de tolerância de ponto, para acorrer a
situações especiais ou de urgência;
2) Assinar, no âmbito das competências das Oficinas Navais,
o expediente necessário à mera instrução de processos e à execução de decisões.

二、授予船舶及船員廳廳長黃超法以下權限：

2. É delegada no chefe do Departamento de Embarcações e
Tripulantes, Wong Chio Fat, a competência para:

（一）簽署十一月二十九日第90/99/M號法令核准的《海事

1) Assinar a declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 76.º
do Regulamento das Actividades Marítimas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 90/99/M, de 29 de Novembro;

活動規章》第七十六條第一款所指之聲明；

（二）處理十一月二十九日第90/99/M號法令核准的《海事
活動規章》第二條a）項所指之結關單；

（三）簽發船舶的建造及維修活動准照；

（四）命令該廳人員在豁免上班日工作，但僅以因性質而須
維持對公眾服務或應付特別或緊急情況者為限；

（五）簽署該廳職權範圍內組成卷宗及執行決定所需的文
件。

三、授予航海學校校長陳宜婉以下權限：

（一）命令航海學校人員在豁免上班日工作，但僅以應付特
別或緊急情況者為限；

2) Efectuar o desembaraço das embarcações referido na
alínea a) do artigo 2.º do Regulamento das Actividades Marítimas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/99/M, de 29 de Novembro;
3) Autorizar o licenciamento das actividades de construção e
reparação naval;
4) Determinar a prestação de trabalho do pessoal afecto ao
respectivo departamento, nos dias de tolerância de ponto, pela
sua natureza, se devam manter permanentemente à disposição
da comunidade, ou para acorrer a situações especiais ou de urgência;
5) Assinar, no âmbito das competências do respectivo departamento, o expediente necessário à mera instrução de processos e à execução de decisões.
3. É delegada na directora da Escola de Pilotagem, Chan I
Un, a competência para:
1) Determinar a prestação de trabalho do pessoal afecto
à Escola de Pilotagem, nos dias de tolerância de ponto, para
acorrer a situações especiais ou de urgência;
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（二）簽署航海學校職權範圍內組成卷宗及執行決定所需
的文件的權限。

四、授予海事博物館代館長薛啓善以下權限：

（一）命令海事博物館人員在豁免上班日工作，但僅以因性
質而須維持對公眾服務或應付特別或緊急情況者為限；

（二）簽署海事博物館職權範圍內組成卷宗及執行決定所需
的文件的權限。

五、簽署文件的授權，在任何情況下均不包括致行政長官和
各司長辦公室、立法會、檢察長和終審法院院長辦公室、廉政公
署、審計署和澳門特別行政區以外的實體。
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2) Assinar, no âmbito das competências da Escola de Pilotagem, o expediente necessário à mera instrução de processos e
à execução de decisões.
4. É delegada no director do Museu Marítimo, substituto, Sit
Kai Sin, a competência para:
1) Determinar a prestação de trabalho do pessoal afecto
ao Museu Marítimo, nos dias de tolerância de ponto, pela sua
natureza, se devam manter permanentemente à disposição da
comunidade, ou para acorrer a situações especiais ou de urgência;
2) Assinar, no âmbito das competências do Museu Marítimo,
o expediente necessário à mera instrução de processos e à execução de decisões.
5. A delegação de assinatura não abrange o expediente que
deva ser dirigido aos Gabinetes do Chefe do Executivo e dos
Secretários, à Assembleia Legislativa, aos Gabinetes do Procurador e do Presidente do Tribunal de Última Instância, ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da Auditoria
e a entidades exteriores à Região Administrativa Especial de
Macau.

六、本授予的權限不妨礙收回權及監管權的行使。

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

七、對行使現授予的權限而作出的行為，得提起必要訴願。

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

八、獲授權人自二零一九年四月十日起在現授予的權限範圍

8. São ratificados os actos praticados pelos delegados, no âmbito da presente delegação de competências, desde 10 de Abril
de 2019.

內所作出的行為，予以追認。

九、本批示自公佈翌日起生效。

第38/DIR/2019號批示

9. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

Despacho n.º 38/DIR/2019

運輸工務司司長批示第三款賦予的職權，作出決定如下：

Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2013 (Organização e funcionamento da Direcção dos
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água), com as alterações
introduzidas pelos Regulamentos Administrativos n.os 23/2015
e 30/2018, do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), dos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do pessoal de direcção e
chefia) e usando da faculdade conferida pelo n.º 3 do Despacho
do Secretário para os Transportes e Obras Públicas n.º 9/2017,
determino:

一、 轉授予船舶及船員廳廳長黃超法以下權限：

1. É subdelegada no chefe do Departamento de Embarcações e Tripulantes, Wong Chio Fat, a competência para:

（一）批准該廳人員不超越法定上限的超時或輪值工作；

1) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas extraordinárias ou por turnos, até ao limite legalmente previsto,
do pessoal do respectivo departamento;

本人根據經第23/2015號行政法規及第30/2018號行政法規
修訂的第14/2013號行政法規《海事及水務局的組織及運作》第
六條第二款、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》第二十二條及第二十三條的規定，以及行使第9/2017號
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（二）批准該廳人員享受年假、提前或延遲享受年假的申
請，以及批准該廳人員的缺勤解釋。

二、轉授予航海學校校長陳宜婉以下權限：

（一）批准航海學校的人員不超越法定上限的超時或輪值工
作；

（二）批准航海學校的人員享受年假、提前或延遲享受年假
的申請，以及批准航海學校的人員的缺勤解釋；

（三）批准航海學校的人員參加在澳門特別行政區舉辦、費
用不超過$1,000.00（澳門幣壹仟元）的會議、研討會、座談會、
講座及其他同類活動；

（四）批准為航海學校的人員、物料及設備、不動產及車輛
投保；

（五）批准作出登錄於澳門特別行政區預算開支表第五百零
六章第三組中，關於航海學校執行工程和取得資產及勞務的開
支，但以$10,000.00（澳門幣壹萬元）為限；

（六）批准提供與航海學校存檔文件有關的資訊、查閱該等
文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；

（七）在航海學校職責範圍，簽署發往澳門特別行政區的實
體及機構的文書。

三、轉授予政府船塢廠長李榮勝以下權限：

（一）批准政府船塢的人員不超越法定上限的超時或輪值工
作；

（二）批准政府船塢的人員享受年假、提前或延遲享受年假
的申請，以及批准政府船塢的人員的缺勤解釋；

（三）批准政府船塢的人員參加在澳門特別行政區舉辦、費
用不超過$1,000.00（澳門幣壹仟元）的會議、研討會、座談會、
講座及其他同類活動；

（四）批准為政府船塢的人員、物料、設備、不動產及車輛投
保；

（五）批准作出登錄於澳門特別行政區預算開支表第五百零
六章第四組中，關於政府船塢執行工程和取得資產及勞務的開
支，但以$20,000.00（澳門幣貳萬元）為限；
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2) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou
adiamento a pedido do trabalhador do respectivo departamento, bem como a justificação das faltas do pessoal do respectivo
departamento.
2. É subdelegada na directora da Escola de Pilotagem, Chan
I Un, a competência para:
1) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas extraordinárias ou por turnos, até ao limite previsto na lei, do
pessoal afecto à Escola de Pilotagem;
2) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou
adiamento a pedido do pessoal afecto à Escola de Pilotagem,
bem como a justificação das faltas do pessoal afecto à Escola
de Pilotagem;
3) Autorizar a participação do pessoal afecto à Escola de
Pilotagem em congressos, seminários, colóquios, jornadas e
outras actividades semelhantes, quando realizados na Região
Administrativa Especial de Macau e quando o custo da respectiva participação não exceda $1 000,00 (mil patacas);
4) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento,
imóveis e viaturas, relativamente à Escola de Pilotagem;
5) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição
de bens e serviços, inscritas na divisão 3 no capítulo 506 da
tabela de despesas do Orçamento da Região Administrativa
Especial de Macau relativo à Escola de Pilotagem, até ao montante de $10 000,00 (dez mil patacas);
6) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certidões de documentos arquivados na Escola de Pilotagem, com
exclusão dos excepcionados por lei;
7) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos
da Região Administrativa Especial de Macau, no âmbito das
atribuições da Escola de Pilotagem.
3. É subdelegada no director das Oficinas Navais, Lei Veng
Seng, a competência para:
1) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas extraordinárias ou por turnos, até ao limite previsto na lei, do
pessoal afecto às Oficinas Navais;
2) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou
adiamento a pedido do pessoal afecto às Oficinas Navais, bem
como a justificação das faltas do pessoal afecto às Oficinas Navais;
3) Autorizar a participação do pessoal afecto às Oficinas
Navais em congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras
actividades semelhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial de Macau e quando o custo da respectiva
participação não exceda $1 000,00 (mil patacas);
4) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento,
imóveis e viaturas, relativamente às Oficinas Navais;
5) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição
de bens e serviços, inscritas na divisão 04 no capítulo 506 da
tabela de despesas do Orçamento da Região Administrativa
Especial de Macau relativo às Oficinas Navais, até ao montante
de $20 000,00 (vinte mil patacas);
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（六）批准提供與政府船塢存檔文件有關的資訊、查閱該等
文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；

（七）在政府船塢職責範圍，簽署發往澳門特別行政區的實
體和機構的文書；

（八）在政府船塢職責範圍，簽署發給澳門特別行政區以外
地方的私人實體和非官方機構的文書。
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6) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certidões de documentos arquivados nas Oficinas Navais, com exclusão dos excepcionados por lei;
7) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos
da Região Administrativa Especial de Macau, no âmbito das
atribuições das Oficinas Navais;
8) Assinar o expediente dirigido a entidades particulares e
organizações não-governamentais do exterior da Região Administrativa Especial de Macau, no âmbito das atribuições das
Oficinas Navais.

四、轉授予海事博物館代館長薛啓善以下權限：

4. É subdelegada no director do Museu Marítimo, substituto,
Sit Kai Sin, a competência para:

（一）批准海事博物館的人員不超越法定上限的超時或輪值

1) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas extraordinárias ou por turnos, até ao limite previsto na lei, do
pessoal afecto ao Museu Marítimo;

工作；

（二）批准海事博物館的人員享受年假、提前或延遲享受年
假的申請，以及批准海事博物館的人員的缺勤解釋；

（三）批准海事博物館的人員參加在澳門特別行政區舉辦、
費用不超過$1,0 0 0.0 0（澳門幣壹仟元）的會議、研討會、座談
會、講座及其他同類活動；

（四）批准為海事博物館的人員、物料及設備、不動產及車
輛投保；

（五）批准作出登錄於澳門特別行政區預算開支表第五百零
六章第二組中，關於海事博物館執行工程和取得資產及勞務的
開支，但以$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元）為限；

（六）批准提供與海事博物館存檔文件有關的資訊、查閱該
等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；

（七）在海事博物館職責範圍，簽署發往澳門特別行政區的
實體及機構的文書。

五、有關簽署公文書的轉授權，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、審計署和澳門特別行政區以外的官方機構。

2) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou
adiamento a pedido do pessoal afecto ao Museu Marítimo,
bem como a justificação das faltas do pessoal afecto ao Museu
Marítimo;
3) Autorizar a participação do pessoal afecto ao Museu Marítimo em congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras
actividades semelhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial de Macau e quando o custo da respectiva
participação não exceda $1 000,00 (mil patacas);
4) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento,
imóveis e viaturas, relativamente ao Museu Marítimo;
5) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição
de bens e serviços, inscritas na divisão 02 no capítulo 506 da
tabela de despesas do Orçamento da Região Administrativa
Especial de Macau relativo ao Museu Marítimo, até ao montante de $15 000,00 (quinze mil patacas);
6) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certidões de documentos arquivados no Museu Marítimo, com exclusão dos excepcionados por lei;
7) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos
da Região Administrativa Especial de Macau, no âmbito das
atribuições do Museu Marítimo.
5. A subdelegação de assinatura não abrange expedientes
endereçados aos Gabinetes do Chefe do Executivo e dos 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 e às
organizações governamentais exteriores à RAEM.

六、本轉授予的權限不妨礙收回權及監管權的行使。

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

七、對行使本批示所轉授予的權限而作出的行為，得提起必

7. Dos actos praticados no exercício da subdelegação de
competências constantes do presente despacho cabe recurso
hierárquico necessário.

要訴願。

八、獲轉授權人自二零一九年四月十日起在現轉授予的權限
範圍內所作的行為，予以追認。

8. São ratificados os actos praticados pelos subdelegados, no
âmbito da presente subdelegação de competências, desde 10 de
Abril de 2019.
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9. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

九、本批示自公佈翌日起生效。

（轉授權經運輸工務司司長於二零一九年五月七日批示確認）

二零一九年五月六日於海事及水務局

局長

黃穗文

(Homologadas as subdelegações de competências por despacho
do Ex.mo Senhor Secretário para os Transportes e Obras Públicas, de 7 de Maio de 2019).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água,
aos 6 de Maio de 2019.
A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

（是項刊登費用為 $10,238.00）

(Custo desta publicação $ 10 238,00)

房 屋 局

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

公 告

Anúncio

[24/2019]
「台山平民新邨更新工程（第三期）」

[24/2019]
Concurso público para
«Obra de renovação do Bairro Social de Tamagnini Barbosa

公開招標競投
1. 招標實體：房屋局。
2. 招標方式：公開招標。

(III Fase)»
1. Entidade promotora do concurso: Instituto de Habitação
(IH).
2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. 施工地點：台山平民新邨A座。

3. Local de execução da obra: Bairro Social de Tamagnini
Barbosa, Torre A.

4. 承攬工程目的：本工程為更新台山平民新邨A座，16樓至

4. Objecto da empreitada: a presente obra visa a renovação
das fracções de habitação social do 16.º piso ao terraço e espaços públicos da Torre A do Bairro Social de Tamagnini Barbosa.

天台的社屋單位及公共空間。
5. 最長施工期：250（二百五十）工作天。由競投者所報的
施工期須參照招標方案前序第6，7及8條、承攬規則一般條款第
5.1.2及5.2.2條的規定。
6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標結束
之日起計，可按招標方案規定延期。
7. 承攬類型：以系列價金承攬。
8. 臨時擔保：$29 7,60 0.0 0（澳門幣貳拾玖萬柒仟陸佰元
整），以現金存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。
9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須
從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔
保之追加）。
10. 底價：不設底價。

5. Prazo máximo de execução: 250 dias úteis (duzentos e
cinquenta dias úteis). O prazo de execução declarado pelos
concorrentes deve seguir o estipulado nos pontos 6, 7 e 8 do
programa do concurso e nos pontos 5.1.2 e 5.2.2 das cláusulas
gerais do caderno de encargos.
6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de noventa dias, a contar da data do encerramento
do acto público do concurso, sendo prorrogável nos termos
previstos no programa do concurso.
7. Tipo de empreitada: empreitada por série de preços.
8. Caução provisória: $297 600,00 (duzentas e noventa e sete
mil e seiscentas patacas), a prestar mediante depósito em
dinheiro, garantia bancária legal ou seguro-caução.
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, em reforço da caução definitiva prestada).
10. Preço base: não há.

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及
在公開開標日期前已遞交註冊申請或續期的實體，而後者的接

11. Condições de admissão: serão admitidas como concorrentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos,
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納將視乎其註冊申請或續期的批准。禁止任何可擾亂正常競爭
條件之行為或協議，基於該等行為或協議而遞交之投標書及候
選要求，均不獲接納。尤其當兩份或多於兩份遞交之投標書出現
相同的股東或行政管理機關成員，相關標書均不獲接納。
12. 解標地點、日期及時間：
地點：台山平民新邨A座。
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Obras Públicas e Transportes para execução de obras, bem
como as que à data do acto público do concurso tenham requerido a sua inscrição, sendo neste último caso a admissão condicionada ao deferimento do respectivo pedido de inscrição. São
proibidos todos os actos ou acordos susceptíveis de falsear as
condições normais de concorrência, devendo ser rejeitadas as
propostas e candidaturas apresentadas como sua consequência.
Especialmente quando haja duas ou mais propostas apresentadas, com os mesmos sócios ou membros do órgão de administração, as respectivas propostas devem ser rejeitadas.
12. Local, data e hora de explicação:

日期及時間：二零一九年六月三日（星期一）上午十時正。
13. 交標地點、日期及時間：
地點：澳門鴨涌馬路220號，青葱大廈房屋局接待處。
截止日期及時間：二零一九年七月八日（星期一）下午一時
正。

Local: Bairro Social de Tamagnini Barbosa, Torre A.
Data e hora: 3 de Junho de 2019, segunda-feira, pelas 10,00
horas.
13. Local, data e hora para entrega das propostas:
Local: Recepção no IH situado em Macau, na Travessa Norte do Patane para a Estrada do Canal dos Patos, n.º 220.
Data e hora limites: 8 de Julho de 2019, segunda-feira, às
13,00 horas.

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦
公，則交標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時
間。
14. 公開開標地點、日期及時間：
地點：澳門鴨涌馬路158號青葱大廈地下H。
日期及時間：二零一九年七月九日（星期二）上午十時正。
倘截標日期根據上述第13點被順延、又或上述公開開標時
間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦公，則公開開標日
期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。
根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交
之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席
公開開標。
15. 編製標書使用之語言：標書文件須以澳門特別行政區之

Em caso de encerramento deste Instituto na hora limite para
a entrega das propostas acima mencionada por motivos de tufão ou de força maior, a data e hora limites estabelecidas para
a entrega das propostas serão adiadas para a mesma hora do
primeiro dia útil seguinte.
14. Local, data e hora do acto público do concurso:
Local: IH, sito na Estrada do Canal dos Patos, n.º 158, Edifício Cheng Chong, r/c, Loja H, Macau.
Data e hora: 9 de Julho de 2019, terça-feira, pelas 10,00 horas.
Em caso de adiamento da data limite para a entrega das
propostas de acordo com o n.º 13 ou de encerramento deste
Instituto na hora estabelecida para o acto público do concurso
acima mencionada por motivos de tufão ou de força maior, a
data e hora estabelecidas para o acto público do concurso serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.
Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presentes ao acto público do concurso para os efeitos previstos no
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M e para obterem esclarecimentos de eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados no concurso.
15. Línguas a utilizar na redacção da proposta:

任一正式語文編製，若標書文件使用其他語言編製時，則應附具
經認證之譯本，為了一切之效力，應以該譯本為準（產品的樣本
說明除外）。
16. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：
地點：澳門鴨涌馬路220號，房屋局。

Os documentos que instruem a proposta (com excepção dos
catálogos de produtos) são obrigatoriamente redigidos numa
das línguas oficiais da Região Administrativa Especial de Macau; quando noutra língua, devem ser acompanhados de tradução legalizada, a qual prevalece para todos e quaisquer efeitos.
16. Local, hora e preço para exame do processo e obtenção
de cópia:
Local: IH, Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, Macau.

時 間：辦 公 時 間 內（由 九 時 至 十二 時 四 十 五 分及 十 四 時
三十分至十七時）於本局可取得公開招標案卷副本，每份價格

Hora: horário de expediente (das 9,00 às 12,45 horas e das
14,30 às 17,00 horas). Pode ser obtida cópia do processo do
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concurso público, neste Instituto, pelo preço de $1 000,00 (mil
patacas) ou pode proceder ao seu download gratuito na página
electrónica do IH (http://www.ihm.gov.mo).
17. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores de ponderação:

17. 評標標準及其所佔之比重：

— Custo das obras: 80%;

——工程造價80%

— Prazo de execução: 20%.
——施工期20%

Pontuação global = Pontuação em função do custo das obras
+ Pontuação em função do prazo de execução.

總得分 = 工程造價之得分 + 施工期之得分

Critério de adjudicação:

判給標準：
a）如被接納之競投者數目≥11時，按照評標報告總得分最高
五名的工程造價由低至高排名第一至五，定作人根據排名判標。
b）如被接納之競投者數目<11時，按照評標報告總得分最高
三名的工程造價由低至高排名第一至三，定作人根據排名判標。
同價情況之判給標準：
進行排名後，倘出現最低造價相同的標書時，本工程將判予
在總得分較高的競投者。
18. 附加的說明文件：由二零一九年六月十三日至截標日止，
投標者可前往澳門鴨涌馬路220號，房屋局，以了解有否附加之

a) Caso o número de propostas admitidas seja igual ou superior a 11, de acordo com o relatório de avaliação das propostas,
os cinco concorrentes com pontuação global mais elevada
serão ordenados do preço mais baixo ao preço mais alto e
classificados do primeiro ao quinto lugar, e a adjudicação será
efectuada de acordo com a respectiva ordenação;
b) Caso o número de propostas admitidas seja inferior a 11,
de acordo com o relatório de avaliação das propostas, os três
concorrentes com pontuação global mais elevada serão ordenados do preço mais baixo ao preço mais alto e classificados do
primeiro ao terceiro lugar, e a adjudicação será efectuada de
acordo com a respectiva ordenação.
Critério de desempate:
Caso, após ordenação, haja concorrentes com iguais propostas de preço mais baixo, a empreitada será adjudicada ao concorrente que tiver melhor pontuação global.
18. Junção de esclarecimentos:
Os concorrentes poderão dirigir-se ao IH, Estrada do Canal
dos Patos, n.º 220, Macau, a partir de 13 de Junho de 2019 e até
à data limite para a entrega das propostas, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

說明文件。
二零一九年五月八日於房屋局
局長

山禮度

Instituto de Habitação, aos 8 de Maio de 2019.
O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

（是項刊登費用為 $6,230.00）

(Custo desta publicação $ 6 230,00)

通 告

Aviso

茲公佈，為填補房屋局以編制內任用的機電工程範疇高級
技術員職程第一職階二等高級技術員五個職缺，以及填補開考
有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年一月二十三日第四
期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理
制度的專業或職務能力評估開考通告，本局定於二零一九年六
月十六日上午十時為參加專業或職務能力評估開考的准考人舉

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais,
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de cinco lugares vagos, de técnico superior de 2.ª classe,
1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de engenharia
electromecânica, do quadro do pessoal do Instituto de Habitação (IH), e dos que vierem a verificar-se neste Instituto até ao
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 4, II Série, de 23 de Janeiro de 2019, a prova de conhecimentos (prova escrita) terá a duração de 3 horas e será realizada no dia 16 de Junho de 2019, às 10,00 horas, no Colégio Dom
Bosco (Yuet Wah), sito na Estrada de Ferreira do Amaral, n.º 6,
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行知識考試（筆試），時間為三小時。考試地點為鮑思高粵華小
學，澳門亞馬喇馬路6號（由鮑思高街的校門進入）。
參加筆試的准考人的考試安排以及與准考人有關的其他重
要資訊，已張貼於澳門鴨涌馬路220號青葱大廈地下L房屋局接
待處（可於辦公時間查閱），並上載於本局網頁（h t t p://w w w.
ihm.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。
二零一九年五月二十三日於房屋局
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Macau (Entrada na escola pela porta situada na Rua de São
João Bosco).
Informações mais detalhadas sobre a realização da prova escrita, bem como outras informações de interesse dos candidatos admitidos, encontram-se afixadas na recepção do IH, sito
na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, Edifício Cheng Chong,
r/c L, Macau, (podendo ser consultadas durante o horário de
expediente), e disponíveis na página electrónica do IH (http://
www.ihm.gov.mo/) e na página electrónica dos SAFP (http://
www.safp.gov.mo/).
Instituto de Habitação, aos 23 de Maio de 2019.

局長

山禮度

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

（是項刊登費用為 $1,541.00）

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

建 設 發 展 辦 公 室

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO
DE INFRA-ESTRUTURAS

公 告
Anúncios

「離島醫療綜合體——員工宿舍大樓建造工程」
公開招標

Concurso público para
«Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas — Empreitada de
construção do Edifício Residencial para Trabalhadores»

1. 招標實體：建設發展辦公室。
2. 招標方式：公開招標。
3. 施工地點：路氹城連貫公路鄰近石排 灣水庫的填 海土

1. Entidade que põe a obra a concurso: Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas.
2. Modalidade do concurso: concurso público.
3. Local de execução da obra: no aterro adjacente ao Reservatório de Seac Pai Van, na Estrada do Istmo no Cotai.

地。
4. 承攬工程目的：建造員工宿舍大樓。
5. 最長施工期：

4. Objecto da empreitada: construção do edifício residencial
para trabalhadores.
5. Prazo máximo de execução:

5.1 總施工期：800（八百）工作天；

5.1 O prazo máximo global de execução é de 800 dias de trabalho;

5.2 工程節點1：由地庫層至地面層樓板最長施工期為380工

5.2 Primeira (1.ª) meta obrigatória de execução: o prazo máximo para conclusão da cave até à laje do rés-do-chão é de 380
dias de trabalho;

作天；
5.3 工程節點2：由地面層至天面層樓板最長施工期為200工
作天。
（由競投者訂定：須參照招標方案前序第7條及第8條之說
明）
6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標結束
之日起計，可按招標方案規定延期。
7. 承攬類型：以總額承攬。

5.3 Segunda (2.ª) meta obrigatória de execução: o prazo máximo para conclusão do rés-do-chão até à laje de cobertura é
de 200 dias de trabalho;
(Indicado pelo concorrente; deve consultar os pontos 7 e 8
do preâmbulo do programa do concurso).
6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de noventa dias, a contar da data do encerramento
do acto público do concurso, prorrogável, nos termos previstos
no programa do concurso.
7. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global.
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8. 臨時擔保：$13,000,000.00（澳門幣壹仟叁佰萬元整），以
現金存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。
9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須
從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔
保之追加）。
10. 底價：不設底價。
11. 參加條件：
只接納在土地工務運輸局有施工註冊，以及在開標日期前
已遞交註冊申請或續期申請的自然人或法人，而後者的接納將
取決於所提交註冊申請或續期申請的批准。
任何自然人或法人，不論以獨立身份或以集團形式參與，均
僅可提交一份標書。公司及其常設代表處被視為同一實體，不論
以獨立身份或與其他自然人或法人組成集團，均僅可提交一份
標書。
由自然人或法人組成的集團，其成員人數不得超過3（三）
名，而各成員之間無須存有任何法定的合夥形式。
12. 任何承攬本工程的企業集團應採用法律規定的合夥方
式：應根據由八月三日第40/99/M號法令核准的商法典之對外合
作經營的規定。
13. 交標地點、日期及時間：
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8. Caução provisória: $13 000 000,00 (treze milhões de patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.
9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das
importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um
dos pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do
contrato, para reforço da caução definitiva a prestar).
10. Preço base: não há.
11. Condições de admissão:
São admitidos como concorrentes as pessoas, singulares ou
colectivas, inscritas na DSSOPT para execução de obras, bem
como as que à data do concurso tenham requerido ou renovado
a sua inscrição, sendo que neste último caso a admissão é condicionada ao deferimento do pedido de inscrição ou renovação.
As pessoas, singulares ou colectiva, por si ou em agrupamento, só podem submeter uma única proposta. As sociedades e as
suas representações são consideradas como sendo uma única
entidade, devendo submeter apenas uma única proposta, por si
ou agrupada com outras pessoas.
Os agrupamentos, de pessoas singulares ou colectivas, devem ter no máximo até três (3) membros, não sendo necessário
que entre os membros exista qualquer modalidade jurídica de
associação.
12. Modalidade jurídica da associação que deve adoptar
qualquer agrupamento de empresas a quem venha eventualmente a ser adjudicada a empreitada: consórcio externo nos
termos previstos no Código Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/99/M, de 3 de Agosto.
13. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues,
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

截止日期及時間：二零一九年七月十日（星期三）下午五時

Dia e hora limite: dia 10 de Julho de 2019, quarta-feira, até às
17,00 horas.

正。
倘因不可抗力之原因或其他阻礙導致建設發展辦公室於截
止遞交投標書日及時間停止辦公，投標書截止遞交日將順延至
緊接之首個工作日相同時間。
14. 公開開標地點、日期及時間：
地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室會
議室。
日期及時間：二零一九年七月十一日（星期四）上午九時三十
分。
倘因不可抗力之原因或其他阻礙導致建設發展辦公室於公
開開標日及時間停止辦公，公開開標日將順延至緊接之首個工作
日相同時間。
根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

Em caso de encerramento do GDI no dia e hora limites para
apresentação de propostas por motivos de força maior ou qualquer outro facto impeditivo, a data limite para apresentação
das propostas será transferida para o primeiro dia útil seguinte à mesma hora.
14. Local, dia e hora do acto público do concurso:
Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues,
Edifício Nam Kwong, 10.º andar, sala de reunião;
Dia e hora: dia 11 de Julho de 2019, quinta-feira, pelas 9,30
horas.
Em caso de encerramento do GDI no dia e hora fixados para
a realização do acto público de abertura das propostas por motivos de força maior ou qualquer outro facto impeditivo, a data
para realização do acto público de abertura das propostas será
transferida para o primeiro dia útil seguinte à mesma hora.
Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presentes ao acto público do concurso para os efeitos previstos
no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para esclarecer as
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之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席
開標。
15. 查閱案卷及取得文件電子副本（PDF格式）之地點、時間
及價格：

eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados no
concurso.
15. Local, hora e preço para obtenção da cópia digital (em
formato PDF) e consulta do processo:
Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues,
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。
時間：辦公時間內。

Hora: horário de expediente;
Preço: $1 000,00 (mil patacas).
16. Critérios de apreciação de propostas e respectivas proporções:

價格：$1,000.00（澳門幣壹仟元整）。

— Preço da obra: 50%;

16. 評標標準及其所佔之比重：

— Prazo de execução: 15%;

——工程造價50%

— Plano de trabalhos: 15%;
——施工期15%

— Experiência e qualidade em obras: 20%.
Critério de adjudicação:

——工作計劃15%
——施工經驗及質量20%
判給標準：
a）如被接納之競投者數目≥11時，按照評標報告總得分最高
五名的工程造價由低至高排名第一至五，定作人根據排名判標。
b）如被接納之競投者數目<11時，按照評標報告總得分最高
三名的工程造價由低至高排名第一至三，定作人根據排名判標。
同價情況之判給標準：

a) Caso o número de propostas admitidas seja igual ou superior a 11, de acordo com o relatório de avaliação das propostas,
os cinco concorrentes com pontuação global mais elevada
serão ordenados do preço mais baixo ao preço mais alto e
classificados do primeiro ao quinto lugar, e a adjudicação será
efectuada de acordo com a respectiva ordenação;
b) Caso o número de propostas admitidas seja inferior a 11,
de acordo com o relatório de avaliação das propostas, os três
concorrentes com pontuação global mais elevada serão ordenados do preço mais baixo ao preço mais alto e classificados do
primeiro ao terceiro lugar, e a adjudicação será efectuada de
acordo com a respectiva ordenação.
Critério de desempate:

進行排名後，倘出現最低造價相同的標書時，本工程將判予
在總得分較高的競投者。
17. 附加的說明文件：

Caso, após ordenação, haja concorrentes com iguais propostas de preço mais baixo, a empreitada será adjudicada ao concorrente que tiver melhor pontuação global.
17. Junção de esclarecimentos:

由二零一九年六月二十六日至截標日止，競投者可前往羅理
基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室，以了解有否附加
之說明文件。
二零一九年五月二十一日於建設發展辦公室

Os concorrentes poderão comparecer na sede do GDI, sita
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º
andar, a partir de 26 de Junho de 2019, inclusive, e até à data
limite para a entrega das propostas, para tomar conhecimento
de eventuais esclarecimentos adicionais.
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos
21 de Maio de 2019.

主任

林煒浩

（是項刊登費用為 $6,423.00）

茲公佈，為填補建設發展辦公室以行政任用合同任用的電
力工程範疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員三個職
缺，以及填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年三月

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.
(Custo desta publicação $ 6 423,00)

Torna-se público 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», com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada no
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二十七日第十三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開
考進行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通告。現根據
經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員
的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款規定，將建設發展
辦公室專業或職務能力評估開考的投考人臨時名單張貼於澳門
羅理基博士大馬路南光大廈十樓建設發展辦公室內（查閱時間：
週一至週四上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五
分；週五上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五時三十
分），並上載於本辦公室網頁（http://w w w.gd i.gov.mo/）及行政
公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年五月二十三日於建設發展辦公室

主任

林煒浩
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Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, sito na
Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º
andar, Macau, podendo ser consultada no local indicado, dentro
do horário de expediente (de segunda a quinta-feira das 9,00
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), e disponibilizada nas
páginas electrónicas deste Gabinete (http://www.gdi.gov.mo/) e
dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a lista provisória dos candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais
ou funcionais, do regime de gestão uniformizada externo, para
o preenchimento de três lugares vagos de técnico superior de
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de
engenharia electrotécnica, em regime de contrato administrativo de provimento, no Gabinete para o Desenvolvimento de
Infra-estruturas, e dos que vierem a verificar-se até ao termo
da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 13,
II Série, de 27 de Março de 2019.
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos
23 de Maio de 2019.
O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

（是項刊登費用為 $1,417.00）

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

交 通 事 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS
DE TRÁFEGO

公 告

Anúncio

交通事務局三個數據中心

Concurso público para prestação de serviços de manutenção e

提供機房環境設備保養服務的公開招標

qualidade dos equipamentos e meio envolvente dos três centros
de Base de Dados da Direcção dos Serviços para os Assuntos

1. 判給實體：運輸工務司司長。

2. 進行招標程序的實體：交通事務局。

3. 招標名稱：交通事務局三個數據中心提供機房環境設備
保養服務。

4. 標的：為交通事務局三個數據中心提供機房環境設備保
養服務，包括緊急供電裝置、恆溫恆濕冷氣系統、機房監控系
統、漏水偵測系統及其他設施。

5. 提供服務的地點：交通事務局馬交石炮台馬路33號辦公大
樓。

6. 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，可根據招標方案的規定延期。

de Tráfego
1. Entidade adjudicante: Secretário para os Transportes e
Obras Públicas.
2. Entidade que realiza o processo do concurso: Direcção
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, adiante designada
por DSAT.
3. Denominação do concurso público: prestação de serviços
de manutenção e qualidade dos equipamentos e meio envolvente dos três centros de Base de Dados da DSAT.
4. Objecto: prestação de serviços de manutenção e qualidade
dos equipamentos e meio envolvente dos três centros de Base
de Dados da DSAT, incluindo fornecimento de equipamento
de produção de electricidade de emergência, sistema de monitorização de temperatura e de humidade, sistema de detecção
de infiltração de água e outros.
5. Local de prestação de serviços: Edifício da DSAT, sito na
Estrada de D. Maria II, n.º 33.
6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de 90 (noventa) dias, a contar da data do acto público do concurso, prorrogável nos termos previstos no programa do concurso.
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7. 底價：不設底價。
8. 提供服務期限：六十（60）個月。
9. 臨時擔保：$150,000.00（澳門元壹拾伍萬圓正），以現金
存款、銀行擔保或保險擔保方式提供予澳門特別行政區。
10. 確定擔保：為擔保合同之履行，獲判給者須提供判給總
價金的百分之四（4%）作為確定擔保，以現金存款、銀行擔保或
保險擔保方式提供予澳門特別行政區。
11. 投標者的資格：
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7. Preço base: não existe.
8. Prazo da prestação de serviços: 60 (sessenta) meses.
9. Caução provisória: $150 000,00 (cento e cinquenta mil
patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia
bancária ou seguro-caução em nome da Região Administrativa
Especial de Macau.
10. Caução definitiva: para garantir o cumprimento do contrato, o adjudicatário deve prestar uma caução definitiva de
4% (quatro por cento) do preço total da adjudicação mediante
depósito em dinheiro, garantia bancária ou seguro-caução em
nome da Região Administrativa Especial de Macau.
11. São admitidos a concurso:

11.1 在澳門特別行政區成立，並從事業務範圍全部包括本次

11.2 在澳門特別行政區成立，從事上款所述標的業務的公

11.1 Empresários comerciais, como pessoas singulares,
que exercem na Região Administrativa Especial de Macau
(RAEM) a actividade mencionada no objecto do presente concurso;

11.3 不接納投標者以合作經營合同形式參與競投。

11.2 Sociedades comerciais, constituídas na RAEM, que
tenham por objecto social o exercício da actividade referida na
alínea anterior;

招標之標的的自然人商業企業主；

司；

12. 交標地點、日期及時間：
地點：澳門馬交石炮台馬路33號六樓交通事務局公共關係
處。
截止日期及時間：二零一九年七月十五日（星期一）下午五時
正。
倘上述截標日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致交通
事務局停止辦公，則遞交投標書之截止日期及時間順延至緊接
之首個工作日的相同時間。
13. 公開開標地點、日期及時間：

11.3 Não é admitida a participação do proponente mediante
a forma de contrato de consórcio.
12. Local, dia e hora para entrega das propostas:
Local: Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), Estrada de D. Maria
II, n.º 33, 6.º andar, Macau;
Dia e hora limite: dia 15 de Julho de 2019, segunda-feira, às
17,00 horas.
Caso na data e hora limite de entrega da proposta, devido a
tufão ou a situações em que a DSAT deixe de funcionar nesse
dia, a data limite será adiada para o próximo dia útil, mantendo-se a mesma hora limite.
13. Local, dia e hora do acto público:

地點：澳門馬交石炮台馬路33號，交通事務局五樓多功能
室。
日期及時間：二零一九年七月十六日（星期二）上午九時三十
分。
倘截標日期因第12點所述原因被順延，又或上述開標日期及
時間因颱風或不可抗力之原因導致交通事務局停止辦公，則開
標日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。
（根據七月六日第63/85/ M號法令第二十七條所預見的效
力，投標者或其合法代表應出席開標儀式，以便對其所提交的投
標書可能出現之疑問予以澄清。）
14. 查閱案卷及取得案卷經認證的副本之地點、時間及價

Local: sala polivalente da DSAT, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 5.º andar, Macau;
Dia e hora: dia 16 de Julho de 2019, terça-feira, às 9,30 horas.
Caso a data e hora limite de entrega de proposta seja adiada
conforme mencionado no ponto 12, ou na data e hora do acto
público que devido a tufão ou a situações não imputáveis em
que a DSAT deixe de funcionar nesse dia, a data do acto público será adiada para o próximo dia útil, mantendo-se a mesma
hora.
(Os concorrentes ou seus representantes, em virtude de
esclarecimentos a prestar relativamente às dúvidas eventualmente surgidas sobre os documentos das propostas por eles
submetidos, devem comparecer ao acto público de abertura
das propostas, nos termos e para efeitos previstos no artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 63/85/M).
14. Local e prazo para o exame do processo do concurso e o
preço para a aquisição da respectiva cópia autenticada:

格：
查閱案卷地點：澳門馬交石炮台馬路33號六樓交通事務局
公共關係處。

Local para exame do processo: Divisão de Relações Públicas
da DSAT, Estrada de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau.
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取得案卷經認證的副本地點：澳門南灣大馬路762-804號中
華廣場3字樓或澳門馬交石炮台馬路33號地下交通事務局服務
專區。
時間：自招標公告在《澳門特別行政區公報》刊登當日起至
開標的日期及時刻止的辦公時間內。
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Local para aquisição da cópia autenticada do processo:
na Área de Atendimento da DSAT, sita na Avenida da Praia
Grande, n.os 762-804, Edifício China Plaza, 3.º andar, e sita na
Estrada de D. Maria II, n.º 33, rés-do-chão.
Prazo: desde a data da publicação do anúncio no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau até à data
e hora do acto público das propostas.
Preço: $200,00 (duzentas patacas), por exemplar.

價格：每份為$200.00（澳門元貳佰圓正）。

15. Critério de apreciação de propostas:
15. 評標標準及其所佔之比重如下：

15.1 Preço: (50% da classificação);

15.1 價格：50%
15.2 過往五年提供同類機房環境設備保養服務經驗：20%

15.3 Plano dos trabalhos de manutenção: (30% da classificação).

15.3 保養服務工作計劃：30%

16. Junção de esclarecimentos:

16. 附加的說明文件：
由刊登作澄清及補充說明文件的公告之日起至公開招標截
標之日期及時刻止，投標者可前往澳門馬交石炮台馬路33號六
樓交通事務局公共關係處，了解有否上述附加說明文件。
二零一九年五月十四日於交通事務局

Os proponentes podem comparecer 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,
desde a data da publicação do presente anúncio até à data do
acto público, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 14
de Maio de 2019.

局長
（是項刊登費用為 $5,324.00）

15.2 Experiência na prestação do serviço de manutenção em
equipamentos similares nos últimos 5 anos: (20% da classificação);

林衍新

O Director dos Serviços, Lam Hin San.
(Custo desta publicação $ 5 324,00)

