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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

澳門特別行政區

政府機關通告及公告
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AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

博 彩 監 察 協 調 局

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

通 告

Avisos

按照經濟財政司司長於二零一八年九月二十一日的批示，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，博彩監察協調局進行統一管理制度
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高
級技術員職程第一職階二等高級技術員（審計範疇）九個職缺，
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

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，
旨在對擔任審計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

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

Faz-se público que, por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a Economia e Finanças, de 21 de Setembro de
2018, 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 nove lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º
escalão, da carreira de técnico superior, área de auditoria, em
regime de contrato administrativo de provimento da Direcção
de Inspecção e Coordenação de Jogos, e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços 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 técnico superior, área de auditoria.
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
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

進行審計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

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza científico-técnica na área de auditoria, tendo em vista a
fundamentação de tomada de decisões; participação em reuniões para análise de projectos ou programas; participação na
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解決方法；執行諮詢職務；監督和協調工作人員；包括：執行財
務審計、合規審計及專項審計工作，並就有關的工作結果制定報
告及建議；以電腦輔助審計的形式進行審計工作；研究及完善各
項審計工作的審計方法。
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
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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; execução de auditoria nos domínios das
finanças, compliance e auditoria extraordinária, e elaboração
dos respectivos relatórios e propostas; execução de auditoria
assistida por computador; e realização de estudos e aperfeiçoamento das metodologias de auditoria.
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

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

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

凡於報考期限屆滿前（二零一九年七月二日前）具有審計、
經濟、會計、財務、精算及工商管理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
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（即二零一九年六月十三日至七
月二日）；
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

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
licenciatura, em auditoria, economia, contabilidade, finanças,
ciências atuariais, gestão de empresas ou afins, que safisfaçam
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 2 de Julho de 2019) e se encontrem nas situaçõas
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 O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau (13 de Junho a 2 de Julho 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 candidaturas.
7.2.1 Em suporte de papel

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

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 apresen-
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時四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午
五時三十分）到澳門南灣大馬路762-804號中華廣場12字樓C室
博彩監察協調局提交。
7.2. 2 電子方式
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tação 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 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804,
Edf. China Plaza, 12.º andar, Sala «C» — 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）填寫及提交《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）；
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：
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）項和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）項和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）及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。

8.1 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 (pode ser acompanhada
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão
ao concurso);
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:
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;
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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
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
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：
知識考試 = 50%；
甄選面試 = 40%；
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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 3 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 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
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:
Provas de conhecimentos = 50%;
Entrevista de selecção = 40%;
Análise curricular = 10%.

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。

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.
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14. 公佈名單、公告及通告
臨時名單及確定名單張貼於澳門南灣大馬路762-804號中
華廣場21字樓博彩監察協調局並上載於行政公職局網頁ht t p://
www.safp.gov.mo/及博彩監察協調局網頁http://www.dicj.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》，張貼於澳門南灣大馬路762-804號中華廣場
21字樓博彩監察協調局，並上載於行政公職局網頁ht t p://w w w.
safp.gov.mo/及博彩監察協調局網頁http://www.dicj.gov.mo/。
各階段性成績名單張貼於澳門南灣大馬路762-804號中華廣
場21字樓博彩監察協調局大堂並上載於行政公職局網頁ht t p://
www.safp.gov.mo/及博彩監察協調局網頁http://www.dicj.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/及博彩監察
協調局網頁http://www.dicj.gov.mo/。
15. 考試範圍
15.1 第34/20 03號行政法規——《博彩監察協調局的組織
及運作》；
15.2 第16/20 01號法律——《娛樂場幸運博彩經營法律制
度》；
15.3 第5/2004號法律——《娛樂場博彩或投注信貸法律制
度》；
15.4 經第27/2009號行政法規修改並重新公佈以及經九月
七日第三十六期《澳門特別行政區公報》第一組公佈相關更正的
第6/2002號行政法規《訂定從事娛樂場幸運博彩中介業務的資
格及規則》；
15.5 第26/2012號行政法規——《博彩機、博彩設備及博彩
系統的供應制度及要件》；
15.6 經第3/2017號法律修改第2/2006號法律——《預防及
遏止清洗黑錢犯罪》及第3/2006號法律——《預防及遏止恐怖
主義犯罪》；
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14. Publicitação das listas, anúncios e avisos
As listas provisória e definitiva são afixadas na Direcção de
Inspecção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia
Grande, n.os 762-804, Edf. «China Plaza», 21.º andar — Macau,
e disponibilizadas na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, em http://www.dicj.
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 na Direcção de
Inspecção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia
Grande, n.os 762-804, Edf. «China Plaza», 21.º andar — Macau,
e disponibilizados nas páginas dos SAFP, em http://www.safp.
gov.mo/, bem como na página electrónica da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, em http://www.dicj.gov.mo/.
As listas classificativas intermédias são afixadas no átrio da
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, sito na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edf. «China Plaza», 21.º
andar — Macau, e disponibilizadas nas páginas dos SAFP,
em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica
da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, em http://
www.dicj.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.
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 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, em http://www.dicj.
gov.mo/.
15. Programa das provas
15.1 Regulamento Administrativo n.º 34/2003 — Organização e Funcionamento da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos;
15.2 Lei n.º 16/2001 — Regime jurídico da exploração de jogos
de fortuna ou azar em casino;
15.3 Lei n.º 5/2004 — Regime jurídico da concessão de crédito
para jogo ou para aposta em casino;
15.4 Regulamento Administrativo n.º 6/2002 — Regula as
condições de acesso e de exercício da actividade de promoção
de jogos de fortuna ou azar em casino, alterado e republicado
pelo Regulamento Administrativo n.º 27/2009 e respectiva rectificação publicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 36, I Série,
de 7 de Setembro;
15.5 Regulamento Administrativo n.º 26/2012 — Regime de
fornecimento e requisitos das máquinas, equipamentos e sistemas de jogo;
15.6 Lei n.º 2/2006 — Prevenção e repressão do crime de
branqueamento de capitais e Lei n.º 3/2006 — Prevenção e repressão dos crimes de terrorismo, alteradas pela Lei n.º 3/2017;
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15.7 經第17/2017號行政法規修改第7/2006號行政法規——
《清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措施》；
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15.7 Regulamento Administrativo n.º 7/2006 — Medidas de
natureza preventiva dos crimes de branqueamento de capitais
e de financiamento ao terrorismo, alterado pelo Regulamento
Administrativo n.º 17/2017;

15.8 經第17/2018號法律修改的第10/2012號法律——《規
範進入娛樂場和在場內工作及博彩的條件》；
15.9 博彩監 察協調局第2 / 2 014號 指引——《澳門角子機
技術標準﹝第1.1版﹞》及《澳門電子桌上遊戲技術標準﹝第1.0
版﹞》；
15.10 博彩監察協調局第2/2016號指引——《澳門角子機彩
池系統技術標準﹝第1.0版﹞》及《澳門角子機中央監控系統技術
標準﹝第1.0版﹞》；
15.11 博彩監察協調局第1/2017號指引——《直播式電子賭
枱遊戲技術標準﹝第1.0版﹞》；
15.12 博彩監察協調局第1/2019號指引——《清洗黑錢及資
助恐怖主義犯罪的預防措施》；
15.13 所有幸運博彩承批公司之承批合同及獲轉批給人之
轉批給合同；
15.14 會計及審計的概念；

15.8 Lei n.º 10/2012 — Condicionamento da entrada, do
trabalho e do jogo nos casinos, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 17/2018;
15.9 Instrução da DICJ n.º 2/2014 — Critérios técnicos das
máquinas de jogo EGM em Macau — versão 1.1 e Critérios
técnicos das máquinas de jogo ETG em Macau — versão 1.0;
15.10 Instrução da DICJ n.º 2/2016 — Critérios técnicos
do sistema de prémios acumulados nas máquinas de jogo em
Macau — versão 1.0 e Critérios técnicos do sistema de monitorização centralizada das máquinas de jogo em Macau — versão 1.0;
15.11 Instrução da DICJ n.º 1/2017 — Normas técnicas
DETG — versão 1.0;
15.12 Instrução da DICJ n.º 1/2019 — Medidas preventivas
da prática do crime de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
15.13 Os Contratos de Concessão para a Exploração de Jogos
de Fortuna ou Azar ou Outros Jogos em Casino na RAEM das
concessionárias e os Contratos de Subconcessão para a Exploração de Jogos de Fortuna ou Azar ou Outros Jogos em Casino
da RAEM das subconcessionárias;
15.14 Conceitos de contabilidade e de auditoria;

15.15 會計及審計實務的專業知識；

15.15 Conhecimentos profissionais sobre a prática de contabilidade e de auditoria;

15.16 電腦審計的理論與實務的專業知識；

15.16 Conhecimentos profissionais sobre teoria e prática de
auditoria informática;

15.17 一般文化知識；

15.17 Cultura geral;
15.18 Elaboração de relatório.

15.18 編寫報告書。
16. 須知事項
16.1 有關澳門特別行政區娛樂場幸運博彩或 其他方 式的
博彩經營轉批給合同資料於下列網頁（ht t p://w w w.d i c j.g ov.
mo）——“承批合同”內查閱；
16.2 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）。
17. 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. Informação útil
16.1 Os contratos de subconcessão para a Exploração de Jogos
de Fortuna ou Azar ou Outros Jogos em Casino na RAEM
estão disponibilizados no sítio (website) desta Direcção de Serviços: http://www.dicj.gov.mo — «Contrato»;
16.2 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).
17. 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.
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18. Observação

18. 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。
19. 典試委員會的組成
主席：顧問高級技術員

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».
19. Composição do Júri

黃朗平

正選委員：首席顧問高級技術員
顧問高級技術員

Presidente: Wong Long Peng, técnico superior assessor.
李慧文

Vogais efectivos: Lei Vai Man, técnico superior assessor
principal; e

顧嘉敏
Ku Ka Man, técnico superior assessor.

候補委員：顧問高級技術員

羅慧霞

顧問高級技術員

譚麗賢

Vogais suplentes: Lo Wai Ha, técnico superior assessor; e
Tam Lai In, técnico superior assessor.
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 5 de Junho
de 2019.

二零一九年六月五日於博彩監察協調局
局長

陳達夫

（是項刊登費用為 $15,516.00）

按照經濟財政司司長於二零一八年九月二十六日的批示，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，博彩監察協調局進行統一管理制度
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高
級技術員職程第一職階二等高級技術員（經濟及財務範疇）三個
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

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，
旨在對擔任經濟及財務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

O Director, Paulo Martins Chan.
(Custo desta publicação $ 15 516,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para a Economia e Finanças, de 26 de Setembro de 2018, 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
três lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão,
da carreira de técnico superior, área de economia e finanças,
em regime de contrato administrativo de provimento da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, e dos que vierem a
verificar-se nesta Direcção de Serviços 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 técnico superior, área de economia e
finanças.
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

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e
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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
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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

進行經濟及財務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

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza
científico-técnica na área de economia e finanças, 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

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
凡於報考期限屆滿前（二零一九年七月二日前）具有經濟、
統計、工商管理﹝經濟或財務﹞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
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（即二零一九年六月十三日至七
月二日）；

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。

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 licenciatura, em economia, estatística, gestão de empresa (economia
ou finanças) ou afins, que safisfaçam 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 2 de Julho 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 O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau (13 de Junho a 2 de Julho 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 candidaturas.
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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）到澳門南灣大馬路762-804號中華廣場12字樓C室
博彩監察協調局提交。
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
8.1 與公職無聯繫的投考人須提交：
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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 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804,
Edf. China Plaza, 12.º andar, Sala «C» — 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 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）；
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：
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）項和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）項和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）及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。

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);
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:
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;
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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
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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）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
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
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

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova
escrita, com a duração de 3 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 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
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

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：

A classificação final resulta da média ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte
forma:

知識考試 = 50%；
Provas de conhecimentos = 50%;
甄選面試 = 40%；
履歷分析 = 10%。

Entrevista de selecção = 40%;
Análise curricular = 10%.
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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南灣大馬路762-804號中
華廣場21字樓博彩監察協調局並上載於行政公職局網頁ht t p://
www.safp.gov.mo/及博彩監察協調局網頁http://www.dicj.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》，張貼於澳門南灣大馬路762-804號中華廣場
21字樓博彩監察協調局，並上載於行政公職局網頁ht t p://w w w.
safp.gov.mo/及博彩監察協調局網頁http://www.dicj.gov.mo/。
各階段性成績名單張貼於澳門南灣大馬路762-804號中華廣
場21字樓博彩監察協調局大堂並上載於行政公職局網頁ht t p://
www.safp.gov.mo/及博彩監察協調局網頁http://www.dicj.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/及博彩監察
協調局網頁http://www.dicj.gov.mo/。
15. 考試範圍
15.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；
15.2 第34/2003號行政法規——《博彩監察協調局的組織及
運作》；
15.3 現行的《行政程序法典》；
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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 na Direcção de
Inspecção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia
Grande, n.os 762-804, Edf. «China Plaza», 21.º andar — Macau,
e disponibilizadas na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, em http://www.dicj.
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 na Direcção de
Inspecção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia
Grande, n.os 762-804, Edf. «China Plaza», 21.º andar — Macau,
e disponibilizados nas páginas dos SAFP, em http://www.safp.
gov.mo/ bem como na página electrónica da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, em http://www.dicj.gov.mo/.
As listas classificativas intermédias são afixadas no átrio
da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, sito na
Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edf. «China Plaza»,
21.º andar — Macau, e disponibilizadas nas páginas dos SAFP,
em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica
da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, em http://
www.dicj.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.
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 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, em http://www.dicj.
gov.mo/.
15. Programa das provas
15.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau
da República Popular da China;
15.2 Regulamento Administrativo n.º 34/2003 — Organização e Funcionamento da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos;
15.3 Código do Procedimento Administrativo, vigente;

15.4 現行的《澳門公共行政工作人員通則》；
15.5 八 月十 七日第1 2 / 8 7/ M 號 法 律 ——《即 發彩 票 的 經
營》；

15.4 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública
de Macau (ETAPM), vigente;
15.5 Lei n.º 12/87/M, de 17 de Agosto — Exploração de lotarias instantâneas;

10650

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

15.6 八月二十七日第163/90/M號訓令——《賽馬暨博彩規
章》；
15.7 十二月十八日第67/95/M號法令——《在動物賽跑之博
彩場地使用發射/接收器之制度》；
15.8 七月二十二日第8/96/M號法律——《不法賭博》；
15.9 七月二十二日第9/96/M號法律——《與動物競跑有關
的刑事不法行為》；
15.10 第16/2001號法律——《訂定娛樂場幸運博彩經營法
律制度》；
15.11 第26/2001號行政法規——《規範娛樂場幸運博彩經
營批給的公開競投、批給合同，以及參與競投公司和承批公司的
適當資格及財力要件》；
15.12 第5/2004號法律——《娛樂場博彩或投注信貸法律制
度》；
15.13 第8/2004號法律——《公共行政工作人員工作表現評
核原則》；
15.14 第31/2004號行政法規——《公共行政工作人員工作
表現評核一般制度》；
15.15 第8/2004號行政命令——《白鴿票法定規章》；
15.16 第20/20 05號行政命令——《體育彩票–籃球博彩規
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15.6 Portaria n.º 163/90/M, de 27 de Agosto — Regulamento
Oficial das Corridas de Cavalos a Galope e das Apostas Mútuas;
15.7 Decreto-Lei n.º 67/95/M, de 18 de Dezembro — Regime
de uso dos aparelhos emissores/ receptores nos recintos de corridas de animais destinados a apostas;
15.8 Lei n.º 8/96/M, de 22 de Julho — Jogo ilícito;
15.9 Lei n.º 9/96/M, de 22 de Julho — Ilícitos penais relacionados com corridas de animais;
15.10 Lei n.º 16/2001 — Regime jurídico da exploração de
jogos de fortuna ou azar em casino;
15.11 Regulamento Administrativo n.º 26/2001 — Regulamenta o concurso público para atribuição de concessões para
exploração de jogos de fortuna ou azar em casino, o contrato
de concessão e os requisitos de idoneidade e capacidade financeira das concorrentes e das concessionárias;
15.12 Lei n.º 5/2004 — Regime jurídico da concessão de crédito
para jogo ou para aposta em casino;
15.13 Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administração Pública;
15.14 Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime
geral de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administração Pública;
15.15 Ordem Executiva n.º 8/2004 — Regulamento Oficial da
Lotaria «Pacapio»;
15.16 Ordem Executiva n.º 20/2005 — Regulamento das Lotarias Desportivas — Apostas no Basquetebol;

章》；
15.17 經第27/2009號行政法規修改並重新公佈以及經九月
七日第三十六期《澳門特別行政區公報》第一組公佈相關更正的
第6/2002號行政法規《訂定從事娛樂場幸運博彩中介業務的資
格及規則》；
15.18 第26/2012號行政法規——《博彩機、博彩設備及博彩
系統的供應制度及要件》；
15.19 經第17/2018號法律修改的第10/2012號法律——《規
範進入娛樂場和在場內工作及博彩的條件》；
15.20 第67/2018號行政命令——《體育彩票 –足球博彩規
章》；
15.21 澳門特別行政區娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩
經營批給合同
15.21.1 澳門博彩股份有限公司：
——澳門特別行政區娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩經
營批給合同﹝經於二零零二年四月三日第十四期《澳門特別行政
區公報》第二組副刊刊登﹞；

15.17 Regulamento Administrativo n.º 6/2002 — Regula as
condições de acesso e de exercício da actividade de promoção
de jogos de fortuna ou azar em casino, alterado e republicado
pelo Regulamento Administrativo n.º 27/2009 e respectiva rectificação publicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 36, I Série,
de 7 de Setembro;
15.18 Regulamento Administrativo n.º 26/2012 — Regime de
fornecimento e requisitos das máquinas, equipamentos e sistemas de jogo;
15.19 Lei n.º 10/2012 — Condicionamento da entrada, do trabalhado e do jogo nos casinos, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 17/2018;
15.20 Ordem Executiva n.º 67/2018 — Regulamento das Lotarias Desportivas — Apostas no Futebol;
15.21 Contratos de Concessão para a Exploração de Jogos de
Fortuna ou Azar ou Outros Jogos em Casino na Região Administrativa Especial de Macau
15.21.1 Sociedade de Jogos de Macau, S.A.:
— Contrato de Concessão para a Exploração de Jogos de
Fortuna ou Azar ou Outros Jogos em Casino na Região Administrativa Especial de Macau (publicado no Boletim Oficial da
RAEM n.º 14, II Série — Suplemento, de 3 de Abril de 2002);
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——澳門特別行政區娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩經
營批給合同首次的修改﹝經於二零零五年五月四日第十八期《澳
門特別行政區公報》第二組刊登﹞；
——澳門特別行政區與澳門博彩股份有限公司簽署之公證
合同摘錄–批給合同附件投資計劃﹝經於二零零五年五月十一日
第十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登﹞；
——澳門特別行政區與澳門博彩股份有限公司簽署之澳門
特別行政區娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩經營批給修改公
證合同﹝經於二零一三年十月九日第四十一期《澳門特別行政區
公報》第二組刊登﹞；
—— 第十六 期《澳 門 特 別 行 政區 公 報》第一 組刊 登 的 第
42/2002號經濟財政司司長批示，例外許可娛樂場幸運博彩或其
他方式博彩經營的承批公司澳門博彩股份有限公司經營《泵波
拿》博彩；
—— 第十 七 期《澳 門 特 別 行 政區 公 報》第一 組刊 登 的 第
93/2002號行政長官批示，指定澳門基金會為博彩毛收入的1.6%
撥款之受惠人；
—— 第十 七 期《澳 門 特 別 行 政區 公 報》第一 組刊 登 的 第
94/2002號行政長官批示，規定博彩毛收入的1.4%撥入澳門特別
行政區中央管理之預算收入；
——澳門特別行政區與澳門博彩股份有限公司簽署之娛樂
場幸運博彩或其他方式的博彩經營批給修改合同﹝經二零一七
年二月八日第六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登﹞。
——澳門特別行政區與澳門博彩股份有限公司簽署之澳門
特別行政區娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩經營批給附錄
合同﹝經二零一九年三月二十七日第十三期《澳門特別行政區公
報》第二組刊登﹞。
15.21.2 永利渡假村﹝澳門﹞股份有限公司：
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— Primeira alteração ao Contrato de Concessão para a
Exploração de Jogos de Fortuna ou Azar ou Outros Jogos em
Casino na Região Administrativa Especial de Macau, Declarações (publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 18, II Série,
de 4 de Maio de 2005);
— Extracto da escritura celebrada entre a Região Administrativa Especial de Macau e Sociedade de Jogos de Macau, S.A.
— Anexo ao Contrato de Concessão — Plano de Investimentos
(publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 19, II Série, de 11
de Maio de 2005);
— Extracto da Escritura celebrada entre a Região Administrativa Especial de Macau e a Sociedade de Jogos de Macau,
S.A. — Escritura de Alteração do Contrato de Concessão para
a Exploração de Jogos de Fortuna ou Azar ou Outros Jogos em
Casino outorgado entre o Governo da Região Administrativa
Especial de Macau e a Sociedade de Jogos de Macau, S.A. (publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 41, II Série, de 9 de
Outubro de 2013);
— Despacho do Secretário para a Economia e Finanças
n.º 42/2002, publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 16, I
Série, que autoriza, a título excepcional, a exploração do jogo
da tômbola pela concessionária para a exploração de jogos de
fortuna ou azar ou outros jogos em casino «Sociedade de Jogos
de Macau, S.A.»;
— Despacho do Chefe do Executivo n.º 93/2002, publicado
no Boletim Oficial da RAEM n.º 17, I Série, que designa a Fundação Macau como beneficiária da contribuição de 1,6 % sobre
as receitas brutas do jogo;
— Despacho do Chefe do Executivo n.º 94/2002, publicado
no Boletim Oficial n.º 17, I Série, que determina que a contribuição de 1,4% sobre as receitas brutas do jogo constitua
receita do orçamento da administração central da Região
Administrativa Especial de Macau;
— Extracto do Contrato entre a Região Administrativa Especial de Macau e Sociedade de Jogos de Macau, S.A. — Alteração
do Contrato de Concessão para a Exploração de Jogos de Fortuna ou Azar ou Outros Jogos em Casino (publicado no Boletim
Oficial da RAEM n.º 6, II Série, de 8 de Fevereiro de 2017);
— Adenda ao Contrato de Concessão para a Exploração de
Jogos de Fortuna ou Azar ou Outros Jogos em Casino entre
a Região Administrativa Especial de Macau e Sociedade
de Jogos de Macau, S.A. (publicado no Boletim Oficial da
RAEM n.º 13, II Série, de 27 de Março de 2019).
15.21.2 Wynn Resorts (Macau), S.A.:

——澳門特別行政區與永利渡假村﹝澳門﹞股份有限公司簽
署娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩經營批給合同之公證合同
摘錄﹝經於二零零二年七月三日第二十七期《澳門特別行政區公
報》第二組副刊刊登﹞；
——澳門特別行政區與永利渡假村﹝澳門﹞股份有限公司訂
立的娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩經營批給合同的首次修
改﹝經於二零零六年九月二十日第三十八期《澳門特別行政區公
報》第二組刊登﹞；

— Extracto da Escritura do Contrato de Concessão para a
Exploração de Jogos de Fortuna ou Azar ou Outros Jogos em
Casino celebrada entre a Região Administrativa Especial de
Macau e a Wynn Resorts (Macau), S.A. (publicado no Boletim
Oficial da RAEM n.º 27, II Série — Suplemento, de 3 de Julho
de 2002);
— Primeira alteração ao Contrato de Concessão para a
Exploração de Jogos de Fortuna ou Azar ou Outros Jogos em
Casino celebrado entre a Região Administrativa Especial de
Macau e a Wynn Resorts (Macau) S.A., (publicado no Boletim
Oficial da RAEM n.º 38, II Série, de 20 de Setembro de 2006);

10652

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

——第四十四期《澳門特別行政區公報》第一組刊登的第
317/2006號行政長官批示，訂定澳門基金會為承批公司永利渡假
村﹝澳門﹞股份有限公司及獲轉批給人百寶來娛樂﹝澳門﹞股份
有限公司交付的博彩毛收入的1.6%撥款之受惠人。
15.21.3 銀河娛樂場股份有限公司：
——澳門特別行政區與銀河娛樂場股份有限公司簽署娛樂
場幸運博彩或其他方式的博彩經營批給合同之公證合同摘錄
﹝經於二零零二年七月三日第二十七期《澳門特別行政區公報》
第二組副刊刊登﹞；
—— 修改澳門特別行政區娛樂場幸運博彩或 其他方 式的
博彩經營批給合同﹝經於二零零二年十二月二十六日第五十二期
《澳門特別行政區公報》第二組刊登﹞；
——第二十五期《澳門特別行政區公報》第一組刊登的第
158/2 0 0 4號行政長官批示，訂定澳門基金會為博彩 毛收入的
1.6%撥款之受惠人；
——第三十三期《澳門特別行政區公報》第一組刊登的第
207/2004號行政長官批示，規定承批公司銀河娛樂場股份有限
公司及獲轉批 給威尼斯人澳門股份有限公司按博彩 毛收入的
2.4%撥款為澳門特別行政區的預算收入。
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— Despacho do Chefe do Executivo n.º 317/2006, publicado do Boletim Oficial n.º 44, I Série, que designa a Fundação
Macau como beneficiária da contribuição de 1,6% sobre as
receitas brutas do jogo, entregues pela concessionária Sociedade
Wynn Resorts (Macau) S.A. e pela subconcessionária PBL Diversões (Macau), S.A.
15.21.3 Galaxy Casino, S.A.:
— Extracto da Escritura do Contrato de Concessão para a
Exploração de Jogos de Fortuna ou Azar ou Outros Jogos em
Casino celebrada entre a Região Administrativa Especial de
Macau e Galaxy Casino, S.A. (publicado no Boletim Oficial da
RAEM n.º 27, II Série — Suplemento, de 3 de Julho de 2002);
— Alterações ao Contrato de Concessão para Exploração de
Jogos de Fortuna ou Azar ou Outros Jogos em Casino na Região Administrativa Especial de Macau (publicado no Boletim
Oficial da RAEM n.º 52, II Série, de 26 de Dezembro de 2002);
— Despacho do Chefe do Executivo n.º 158/2004, publicado
no Boletim Oficial n.º 25, I Série, que designa a Fundação Macau como beneficiária da contribuição de 1,6% sobre as receitas brutas do jogo;
— Despacho do Chefe do Executivo n.º 207/2004, publicado
no Boletim Oficial n.º 33, I Série, que determina que a contribuição de 2,4% sobre as receitas brutas do jogo da concessionária Galaxy Casino, S.A. e da subconcessionária Venetian
Macau, S.A. constitui receita do orçamento da Região Administrativa Especial de Macau.

15.22 澳門特別行政區五年發展規劃（2016-2020年）；

15.22 Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM
(2016-2020);

15.23 國家及澳門經濟發展政策；

15.23 Política do desenvolvimento económico da China e da
RAEM;

15.24 澳門及國際博彩業發展狀況；

15.24 Evolução do sector de jogos de fortuna ou azar na
RAEM e a nível mundial;

15.25 財務分析能力；
15.25 Análise financeira;
15.26 統計數據分析及預測；

15.26 Análise dos dados estatísticos e respectivas previsões;

15.27 社會時事常識；

15.27 Cultura geral;

15.28 公文寫作；

15.28 Redacção de documentos oficiais;

15.29 撰寫報告書。

15.29 Elaboração de relatórios.
16. Informação útil

16. 須知事項
16.1 有關澳門特別行政區娛樂場幸運博彩或其他方式的博
彩經營轉批給合同﹝威尼斯人澳門股份有限公司、美高梅金殿超
濠股份有限公司及新濠博亞﹝澳門﹞股份有限公司﹝前百寶來娛
樂澳門股份有限公司﹞﹞資料於下列網頁（http://w w w.d ic j.gov.
mo）——“承批合同”內；
16.2 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）。

16.1 Os contratos de subconcessão para a Exploração de Jogos
de Fortuna ou Azar ou Outros Jogos em Casino na RAEM
(referentes à Venetian (Macau), S.A., MGM Grand Paradise,
S.A. e Melco Resorts (Macau), S.A. anteriormente designada
por PBL Diversões (Macau), S.A.) estão disponibilizados no
website desta Direcção de Serviços: http://www.dicj.gov.mo —
«Contrato»;
16.2 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).
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17. Legislação aplicável

17. 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。
18. 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。

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

19. 典試委員會的組成
主席：廳長
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陳玉雪

19. Composição do Júri

正選委員：顧問高級技術員

吳域邦

顧問高級技術員

杜子柔

候補委員：顧問高級技術員

伍安璐

顧問高級技術員

黎雅倫

Presidente: Chan Ioc Sut, chefe de departamento.
Vogais efectivos: Luís Vitor Manuel Ambrósio, técnico superior assessor; e
Tou Chi Iau, técnico superior assessor.
Vogais suplentes: Ng On Lou, técnico superior assessor; e
Lai Nga Lon, técnico superior assessor.

二零一九年六月五日於博彩監察協調局

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 5 de Junho
de 2019.
局長

陳達夫

（是項刊登費用為 $20,317.00）

按照經濟財政司司長於二零一八年九月二十一日的批示，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，博彩監察協調局進行統一管理制度
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高
級技術員職程第一職階二等高級技術員（資訊範疇）五個職缺，
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

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

O Director, Paulo Martins Chan.
(Custo desta publicação $ 20 317,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a Economia e Finanças, de 21 de Setembro de
2018, 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 técnico superior
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área
de informática, em regime de contrato administrativo de provimento da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, e
dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços 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 técnico superior, área de informática.

10654

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

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
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
進行資訊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；包括：參與構
思、規劃、設計資訊項目；開發及管理應用程式；研究及評估資
訊設備、資料儲存、資料處理及維護；對資料保密與安全等技術
進行研究以及電腦網絡相關工作。
4. 薪俸、權利及福利
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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
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 equiparado, ou mestrado ou doutoramento que
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira
grau de licenciatura.
3. Conteúdo funcional
Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza científico-técnica na área de informática, 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; participação na concepção, planeamento
e desenho de projectos informáticos; desenvolvimento e gestão
de aplicações; realização de estudos e avaliação sobre os equipamentos de dados, o armazenamento dos dados, o processamento dos dados, assim como a manutenção e protecção dos
dados; realização de estudos no âmbito das medidas técnicas
para salvaguardar a confidencialidade, a segurança dos dados
e de rede de computadores.
4. Vencimento, direitos e regalias

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
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
凡於報考期限屆滿前（二零一九年七月二日前）具有資訊
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
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。

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
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
licenciatura, em informática ou afins, que safisfaçam 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 2 de Julho 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
R EGA n.º 23/2 017, ou no n.º 1 do artigo 2 .º do R EGA
n.º 23/2017.
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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（即二零一九年六月十三日至七
月二日）；
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）到澳門南灣大馬路762-804號中華廣場12字樓C室
博彩監察協調局提交。
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7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas
7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau (13 de Junho a 2 de Julho 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 candidaturas.
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 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804,
Edf. China Plaza, 12.º andar, Sala «C» — Macau.
7.2.2 Em suporte electrónico

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
8.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

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 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）；
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：
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。

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);
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:
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.
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如第8.1點a）、b）項和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）項和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）及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。
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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) 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 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；

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 3 horas), 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。
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
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
在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

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
candadatam, 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
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。

12. 最後成績
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Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas eliminatórias, ou na classificação final obtenham classificação inferior a 50 valores.
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：

知識考試 = 50%；

A classificação final resulta da média ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte
forma:
Provas de conhecimentos = 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南灣大馬路762-804號中
華廣場21字樓博彩監察協調局並上載於行政公職局網頁ht t p://
www.safp.gov.mo/及博彩監察協調局網頁http://www.dicj.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》，張貼於澳門南灣大馬路762-804號中華廣場
21字樓博彩監察協調局，並上載於行政公職局網頁ht t p://w w w.
safp.gov.mo/及博彩監察協調局網頁http://www.dicj.gov.mo/。
各階段性成績名單張貼於澳門南灣大馬路762-804號中華廣
場21字樓博彩監察協調局大堂並上載於行政公職局網頁ht t p://
www.safp.gov.mo/及博彩監察協調局網頁http://www.dicj.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/及博彩監察
協調局網頁http://www.dicj.gov.mo/。

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 na Direcção de
Inspecção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia
Grande, n.os 762-804, Edf. «China Plaza», 21.º andar — Macau,
e disponibilizadas na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos em http://www.dicj.
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 na Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida
da Praia Grande, n.os 762-804, Edf. «China Plaza», 21.º andar
— Macau, e disponibilizados nas páginas dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, em http://www.dicj.
gov.mo/.
As listas classificativas intermédias são afixadas no átrio da
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, sito na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edf. «China Plaza», 21.º
andar — Macau, e disponibilizadas nas páginas dos SAFP,
em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica
da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, em http://
www.dicj.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.
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 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, em http://www.dicj.
gov.mo/.

10658

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

15. 考試範圍
15.1 法律法規
第34/20 03號行政法規——《博彩監察協調局的組織及運
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15. Programa das provas
15.1 Legislação
Regulamento Administrativo n.º 34/2003 — Organização e
Funcionamento da Direcção de Inspecção e Coordenação de
Jogos;

作》；
15.2 Desenvolvimento e gestão de aplicações;
15.2 開發及管理應用程式；
a）數據庫設計及管理的專門技術，包括O rac le、M S S QL
Server、MySQL及SQL查詢語言；
b）用戶端程式設計及開發，包括C/C++、VB.Net及VBA；
c）網 頁系統 設計、開發及測試的專業知 識，包 括：A S P.
NET、HTML、CSS、JavaScript、PHP、XML；
d）開發流動設備應用程式的專業知識；
15.3 資料保密與安全等技術；
a）資訊系統安全和危機管理的專業知識；
b）備份、還原及災難恢復；

a) Técnica especializada de configuração e gestão de banco
de dados, nomeadamente de Oracle, MS SQL Server, MySQL
e linguagem de consulta estruturada de SQL;
b) Programação e desenvolvimento de cliente-servidor, nomeadamente C/C++, VB.Net e VBA;
c) Conhecimentos profissionais de configuração, desenvolvimento e teste de página web, nomeadamente ASP.NET,
HTML, CSS, JavaScript, PHP e XML;
d) Conhecimentos profissionais de desenvolvimento de aplicações e sistemas para dispositivos móveis.
15.3 Técnicas para salvaguardar a confidencialidade e segurança dos dados:
a) Conhecimentos profissionais de sistema de gestão de segurança e de risco da informação;
b) Cópia de segurança, restauro do sistema e recuperação de
desastres.
15.4 Técnicas no âmbito de redes de computadores:

15.4 電腦網絡相關技術；
a）互聯網的專業知識，包括: TCP/IP、Ipv4、Ipv6、DNS；
b）網絡及相關設備的專業知識，包括：網絡系統及相關設備
（Firewall、IDS、IPS、Switch、Router、網絡監控等）的規劃、
設計、開發及管理；

a) Conhecimentos profissionais de internet, nomeadamente
TCP/IP, Ipv4, Ipv6, DNS;
b) Conhecimentos profissionais no âmbito de internet e respectivas ferramentas, nomeadamente o planeamento, configuração, desenvolvimento e gestão de sistemas de rede e respectivas ferramentas (tais como: Firewall, IDS, IPS, Switch, Router,
monitorização de redes informáticas).
15.5 Gestão de sistema de informação;

15.5 資訊項目管理；
資訊項目管理及實施的專業知識；
15.6 資訊設備、資料儲存、資料處理及維護；
伺服器構建、架設及管理，包括：W i ndow s S er ver、Web
Server、Email Server、Domain Server、DNS Server及SQL
Server。
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）。
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

Conhecimentos profissionais no âmbito de gestão e implementação de sistema de informação;
15.6 Ferramenta informática, armazenamento, processamento, manutenção e protecção de dados;
Instalação, configuração, definição e gestão do servidor, nomeadamente de Windows Server, Web Server, E-mail Server,
Domain Server, DNS Server e SQL Server.
Aos candidatos apenas é premitida 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).
16. 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 Adminis-
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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。
17. 注意事項
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trativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com
as alterações introdu zidas pelo Regulamento Adm inistrativo n.º 23/2017.
17. 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。
18. 典試委員會的組成
主席：廳長

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

鄭錦利

正選委員：顧問高級技術員

黃立文

顧問高級技術員

楊志誠

Presidente: Cheang Kam Lei, chefe de departamento.
Vogais efectivos: Wong Lap Man, técnico superior assessor; e
Ieong Chi Seng, técnico superior assessor.

候補委員：顧問高級技術員

趙幽默

顧問高級技術員

黎家雯

Vogais suplentes: Chio Iao Mak, técnico superior assessor; e
Lai Ka Man, técnico superior assessor.
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 5 de Junho de 2019.

二零一九年六月五日於博彩監察協調局
局長

陳達夫

O Director, Paulo Martins Chan.
(Custo desta publicação $ 14 643,00)

（是項刊登費用為 $14,643.00）

按照經濟財政司司長於二零一八年九月二十六日的批示，
以及根據經第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14/20 09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，博彩監察協調局以對外開
考進行統一管理制度的專業或職務能力評估開考，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二個職
缺，以及填補開考有效期屆滿前此部門出現的職缺。

1. 有效期

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填
補同一部門及同一職程出現的職缺。

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para a Economia e Finanças, de 26 de Setembro de 2018, 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 acha
aberto o 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 motorista de ligeiros, 1.º escalão, da
carreira de motorista de ligeiros da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços
até ao termo da validade do concurso:
1. Validade
A validade de concurso é de dois anos, a contar da data da
publicação da lista classificativa final, para provimento de lugares vagos que venham a verificar-se nestes Serviços e na mesma
carreira.
2. Condições de candidatura

2. 投考條件

凡在報考期限屆滿前（二零一九年七月二日前）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

Podem candidatar-se ao presente concurso os candidatos que
estejam habilitados com o ensino primário, titulares da carta
de condução de automóveis ligeiros, com 3 anos de experiência
profissional na condução de ligeiros e 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 de apresentação de candidaturas (até ao dia 2 de Julho de
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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。
3. 報考方式及期限
3.1 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（即二零一九年六月十三日至七
月二日）。
3.2 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。
3.2.1 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﹞親身到澳門南灣大馬路762-804號中華廣場12樓C
室博彩監察協調局提交。
3.2.2 電子方式

第 24 期 —— 2019 年 6 月 12 日

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.
3. Forma e prazo de apresentação de candidaturas
3.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau (13 de Junho a 2 de Julho de 2019);
3.2 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.
3.2.1 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 qualquer
outra pessoa, 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 Direcção de Inspecção
e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia Grande,
n.os 762-804, Edf. China Plaza, 12.º andar, Sala C, Macau.
3.2.2 Em suporte electrónico

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

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 apresentação de candidaturas ao
regime de gestão uniformizada dentro do prazo de apresentação de candidaturas. 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».

4. 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﹞填寫及提交《專
業或職務能力評估開考報名表》電子表格。

4.1 與公職無聯繫的投考人須提交：
a）有效身份證明文件副本；

4. Documentos a apresentar na candidatura
4.1 Candidatos não vinculados à função pública devem apresentar:
a) Cópia do documento de identificação válido;

b）本通告要求的學歷證明文件副本；
c）有效駕駛執照副本；
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；

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;
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e）經投考人簽署的以第26 4/2017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。

4.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第4.1.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4.1.點a）至d）項所指的文件及個人資料紀錄在其個人
檔案已存有，則無須提交，但須於報考時明確聲明該事實。

4.3 如投考人無提交第4.1.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。

4.4 第4.1.點a）至d）項所指文件的副本可以是普通副本或經
認證的副本。

4.5 報考時，投考人應指明考試時擬使用中文或葡文作答。

4.6 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。

5. 職務內容

穿著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，即是洗刷，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，辦公時看管停泊車輛；當有突發事件時，應留在工
作崗位，當工作時發生意外，在有需要時協助警察協調工作；協
助文件遞送工作，並將之送到目的地和遞交予收件人，在一般工
作上予以合作，但明顯屬其他領域的專門工作或不具所需資格的
工作除外。
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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 cópia
dos documentos comprovativos do mencionado.
4.2 Candidatos vinculados à função pública devem apresentar:
Os documentos referidos nas alíneas a) a e) do ponto 4.1 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 4.1, bem como do registo
biográfico, se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado expressamente tal facto na apresentação da candidatura.
4.3 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas
alíneas a) a e)do ponto 4.1 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;
4.4 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a) a d) do
ponto 4.1 podem ser simples ou autenticadas;
4.5 No requerimento de candidatura, o candidato deve indicar a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas;
4.6 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.
5. Conteúdo funcional
Conduz, devidamente uniformizado, automóveis ligeiros
para transporte de passageiros, tendo em atenção a segurança
e comodidade das viagens; conduz carrinhas com lotação até
9 lugares, transportando os passageiros em serviço ao local
de destino, de que previamente se informou; põe o veículo
em funcionamento, manobra o volante, engrena as mudanças,
acciona o travão, faz os sinais luminosos necessários à circulação; mantém atenção ao estado da via, regula a velocidade,
procede às manobras necessárias, tendo em conta a potência
e o estado do veículo, a circulação de automóveis e peões, as
sinalizações de trânsito e dos agentes da polícia; observa, respeita e cumpre as regras 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, exceptuando as que sejam manifestamente típicas de outras áreas
ou para as quais não possua a necessária qualificação.
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6. 薪俸、權利及福利
第一職階輕型車輛司機，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所規定的權利及福利。
7. 任用形式
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。
8. 甄選方法
a）知識考試：
第一階段：理論知識考試，以筆試進行，具淘汰性質，為時一
小時﹝佔知識考試50%﹞；
第二階段：實踐駕駛考試，具淘汰性質，為時三十分鐘﹝佔知
識考試50%﹞；

第 24 期 —— 2019 年 6 月 12 日

6. 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.
7. Forma de provimento
A contratação é feita mediante 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).
8. Método de selecção
a) Provas de conhecimentos;
1.ª fase: Prova teórica que reveste a forma escrita, com carácter eliminatório e duração de 1 hora (50% da prova de conhecimentos);
2.ª fase: Prova prática de condução, com carácter eliminatório e duração de 30 minutos (50% da prova de conhecimentos);
b) Entrevista de selecção.

b）甄選面試；
c）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。
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
最後成績是在專業或職務能力評估開考的各項甄選方法中
得分的加權算術平均數，計算方法如下：
知識考試 = 50%；
甄選面試 = 40%；

c) 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.
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 no concurso
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, da
seguinte forma:
Provas de conhecimentos = 50%;
Entevista de selecção = 40%;
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履歷分析 = 10%。
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南灣大馬路762-804號中
華廣場21字樓博彩監察協調局公告欄並上載於行政公職局網
頁http://www.safp.gov.mo/及博彩監察協調局網頁http://www.
d i c j.g ov.m o/，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。
關於各階段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》，張貼於澳門南灣大馬路762-804號
中華廣場21字樓博彩監察協調局公告欄並上載於行政公職局網
頁http://www.safp.gov.mo/及博彩監察協調局網頁http://www.
dicj.gov.mo/。
各階段性成績名單張貼於澳門南灣大馬路762-804號中華
廣場21字樓博彩監察協調局公告欄並上載於行政公職局網頁
ht t p://w w w.sa f p.gov.mo/及博彩監察協調局網頁ht t p://w w w.
d i c j.g ov.m o/，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/及博彩監察
協調局網頁http://www.dicj.gov.mo/。
14. 考試範疇
14.1 第34/2003號行政法規——《博彩監察協調局的組織及
運作》；
14.2 第3/2007號法律《道路交通法》；
14.3 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》；
14.4 駕駛車輛知識；
14.5 一般文化知識及社會常識。
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Análise curricular = 10%.
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. Publicação das listas, anúncios e avisos
As listas provisória e definitiva são afixadas no quadro de
anúncios da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos,
sita na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edf. China Plaza, 21.º andar, Macau, bem como disponibilizadas na página
electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/ e na página
electrónica da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos,
em http://www.dicj.gov.mo/, sendo os anúncios com indicação
dos locais de afixação e consulta publicados no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau.
O aviso com indicação do local, data e hora da aplicação
dos métodos de selecção será publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau e afixado no quadro
de anúncios da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edf. China
Plaza, 21.º andar, Macau, bem como disponibilizado na página
electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/ e na página
electrónica da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos,
em http://www.dicj.gov.mo/.
As listas classificativas intermédias são afixadas no quadro
de anúncios da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edf. China
Plaza, 21.º andar, Macau, bem como disponibilizadas na página
electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/ e na página
electrónica da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos,
em http://www.dicj.gov.mo/, sendo os anúncios com indicação
dos locais de afixação e consulta publicados no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau.
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 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, em http://www.dicj.
gov.mo/.
14. Programa das provas
14.1 Regulamento Administrativo n.º 34/2003 — Organização
e Funcionamento da Direcção de Inspecção e Coordenação de
Jogos;
14.2 Lei n.º 3/2007 — Lei do Trânsito Rodoviário;
14.3 Regulamento do Trânsito Rodoviário, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 17/93/M, de 28 de Abril, na redacção vigente;
14.4 Conhecimentos sobre condução de veículos;
14.5 Conhecimentos gerais culturais e sociais;
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15. Nota informativa

15. 須知事項
在知識考試時，投考人僅可查閱考試範圍內所指的法例（有
關法例的文本中，除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何
註釋），但不得查閱任何參考書籍或其他資料及不得使用電子設
備。

Aos candidatos é apenas permitida, na prova de conhecimentos, a consulta da legislação constante do programa (na
sua versão original, sem nota ou registo pessoal nem quaisquer
anotações). É proíbida a consulta de quaisquer livros de referência ou outras informações, nem o uso de 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

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 intoduzidas 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.
17. 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。
18. 典試委員會的組成
主席：代科長

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

趙潤娟

正選委員：一等技術輔導員

Presidente: Chiu da Luz Yun Kuen, chefe de secção, substituta.

彭嘉敏

Vogais efectivos: Pang Ka Man, adjunta-técnica de 1.ª classe; e
重型車輛司機

方榮
Fong Weng, motorista de pesados.

候補委員：一等技術輔導員
輕型車輛司機

關正麗

Vogais suplentes: Kuan Cheng Lai, adjunta-técnica de 1.ª
classe; e

黃志和

Vong Chi Wo, motorista de ligeiros.

二零一九年六月五日於博彩監察協調局

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 5 de Junho de 2019.
局長

陳達夫

O Director, Paulo Martins Chan.

（是項刊登費用為 $13,116.00）

(Custo desta publicação $ 13 116,00)

澳 門 金 融 管 理 局

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

通 告

Aviso

科處行政處罰之公示

Notificação edital de aplicação de sanções administrativas

茲公佈：根據七月五日第32/93/M號法令核准的《金融體系
法律制度》第一百三十一條及第一百二十四條規定，澳門金融
管理局向金成押和金成珠寶鐘錶及其負責人莊永康，持澳門特
別行政區居民身份證，編號X X X6081（1），提起第008/2018號
違法行為程序，因其以慣常及營利為目的非法從事外匯業務，

Tendo sido instaurado o Processo de Infracção n.º 008/2018,
pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM), contra a «Kam
Seng Casa de Penhor», a «Kam Seng Joalharia» e ao responsável de ambas Chong Weng Hong, titular do Bilhete de Identidade de Residente Permanente da RAEM n.º xxx6081 (1), ao
abrigo dos artigos 131.º e 124.º do Regime Jurídico do Sistema
Financeiro (RJSF), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 32/93/M,
de 5 de Julho, por exercício ilegal de comércio de câmbios e
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以及待第三者於澳門店舖交付對應的等值款項後，應第三者指
示於外地交付現金，故自本告示於《澳門特別行政區公報》刊登
日起計三十日為通知期，通知違法者，經濟財政司司長行使第
110/2014號行政命令賦予的職權，於二零一九年四月二日在載有
是次決定理據的澳門金融管理局行政管理委員會二零一九年三
月十五日第046/2019-GA P（CA）號報告書上作出批示，在上述
違法行為程序完結時，向金成押和金成珠寶鐘錶及其負責人莊
永康，持澳門特別行政區居民身份證，編號X X X6081（1），科處
$260,000.00（澳門幣二十六萬元）的罰款，違法者須對有關罰款
負連帶責任，以及在本地兩份報章刊登科處罰款的附加制裁，因
其違反九月十五日第39/97/M號法令第三條a）項、j）項、l）項及
m）項和第八條及第九條、第39/97/M號法令第十六條明確準用的
《金融體系法律制度》第一百二十二條第二款b）項、五月五日第
15/97/M號法令第六條以及第15/97/M號法令第二十二條明確準
用的《金融體系法律制度》第一百二十二條第二款b）項的規定。

根據十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》
第一百四十九條b）項的規定，得於通知期告滿後的十五日內，就
處罰決定向經濟財政司司長提出聲明異議。

根據《行政程序法典》第四十一條第二款、第一百四十五條
第二款b）項及第一百五十五條第二款的規定，得於通知期告滿
後的三十日內，就處罰決定向行政長官提出任意訴願。

根據十二月十三日第110/99/M號法令核准的《行政訴訟法
典》第二十五條及第二十六條，以及十月四日第52/99/M號法令
第十六條之規定，對該行為，得於通知期告滿後的三十日內向行
政法院提起司法上訴。

倘沒有就決定提出申訴，則立即執行處罰決定。

違法者應自處罰之決定被確定之日起十日內於辦公時間（星
期一至四：上午九時至中午一時、下午二時三十分至五時四十五
分，以及星期五：上午九時至中午一時、下午二時三十分至五時
三十分）到澳門士多鳥拜斯大馬路第1-A號東曦閣地下澳門金融
管理局出納處繳交罰款。倘逾期不繳，將根據《金融體系法律制
度》第一百三十五條第二款及十月四日第52/99/M號法令第十七
條的規定，將本卷宗轉交稅務執行處進行強制徵收。
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por entrega de valores em numerário no exterior, por ordem de
terceiros, após a entrega por estes da respectiva contrapartida,
em Macau, de forma habitual e com intuito lucrativo, correm
éditos de trinta dias contados da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial, notificando-se os infractores, que, no
uso dos poderes delegados pela Ordem Executiva n.º 110/2014,
por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e
Finanças, datado de 2 de Abril de 2019, aposto sobre a informação n.º 046/2019 GAP (CA), de 15 de Março de 2019, do
Conselho de Administração da AMCM, que contém os fundamentos desta decisão, foi aplicada na conclusão do referenciado processo de infracção uma multa de $260 000,00 (duzentas
e sessenta mil patacas) à «Kam Seng Casa de Penhor», à «Kam
Seng Joalharia» e ao responsável de ambas Chong Weng Hong,
titular do Bilhete de Identidade de Residente Permanente da
RAEM n.º xxx6081 (1), por violação do disposto nas alíneas a),
j), l) e m) do artigo 3.º e dos artigos 8.º e 9.º todos do Decreto-Lei n.º 39/97/M, de 15 de Setembro, devidamente conjugados
com o artigo 122.º, n.º 2, alínea b), do RJSF aplicado por remissão expressa do artigo 16.º do citado Decreto-Lei n.º 39/97/M,
bem como do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 15/97/M,
de 5 de Maio, devidamente conjugado com o artigo 122.º, n.º 2,
alínea b), do RJSF, aplicado por remissão expressa do artigo
22.º do citado Decreto-Lei n.º 15/97/M, devendo os infractores
responder solidariamente pela multa aplicada, bem como foi
aplicada a sanção acessória de publicitação da aplicação desta
multa em dois jornais locais.
Desta decisão sancionatória cabe reclamação para o Secretário para a Economia e Finanças a apresentar no prazo de 15
(quinze) dias, depois de findo o dos éditos, nos termos da alínea
b) do artigo 149.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.
Desta decisão cabe, ainda, recurso hierárquico facultativo
para o Chefe do Executivo, a interpor no prazo de 30 (trinta)
dias, depois de findo o dos éditos, nos termos do n.º 2 do artigo
41.º, da alínea b) do n.º 2 do artigo 145.º, e do n.º 2 do artigo
155.º todos do Código do Procedimento Administrativo.
Este acto é susceptível de recurso contencioso, a interpor
para o Tribunal Administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias,
depois de findo o dos éditos, nos termos dos artigos 25.º e 26.º
do Código de Processo Administrativo Contencioso, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro, e do artigo
16.º do Decreto-Lei n.º 52/99/M, de 4 de Outubro.
Esta decisão sancionatória é de execução imediata, caso esta
não seja impugnada.
A referida multa é de pagamento voluntário dispondo os
infractores de 10 (dez) dias, a contar da data em que se tornar
definitiva a decisão sancionatória, para proceder à sua liquidação na tesouraria da AMCM, sita na Av. Sidónio Pais, n.º 1
— A, Edifício Tung Hei Kok, r/c — Macau, durante o horário
normal de expediente (de segunda-feira a quinta-feira, da parte da manhã das 9,00 às 13,00 horas, e da parte da tarde das
14,30 às 17,45 horas, e na sexta-feira da parte da manhã das 9,00
às 13,00 horas, e da parte da tarde das 14,30 às 17,30 horas),
sem o que o processo será remetido à Repartição de Execuções
Fiscais para cobrança coerciva, conforme decorre do n.º 2 do
artigo 135.º do RJSF e do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 52/99/M,
de 4 de Outubro.
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此外，違法者可於辦公時間（星期一至四：上午九時至中午
一時、下午二時三十分至五時四十五分，以及星期五：上午九時至
中午一時、下午二時三十分至五時三十分）到澳門東望洋斜巷24
及26號澳門金融管理局大樓三樓法律事務廳參閱有關卷宗。
二零一九年五月二十三日於澳門金融管理局
行政管理委員會
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Mais se informa que o processo pode ser consultado no Edifício-Sede desta Autoridade, sito na Calçada do Gaio, n.os 24-26, Ga
binete Jurídico, 3.º andar, durante o horário normal de expediente (de segunda-feira a quinta-feira, da parte da manhã das
9,00 às 13,00 horas, e da parte da tarde das 14,30 às 17,45 horas
e na sexta-feira da parte da manhã das 9,00 às 13,00 horas, e da
parte da tarde das 14,30 às 17,30 horas).
Autoridade Monetária de Macau, aos 23 de Maio de 2019.
Pel’O Conselho de Administração.

主席：陳守信

O Presidente, Chan Sau San.

委員：伍文湘

A Administradora, Ng Man Seong.
（是項刊登費用為 $3,908.00）

(Custo desta publicação $ 3 908,00)
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