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AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

立 法 會 輔 助 部 門

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

三十日告示

Édito de 30 dias

茲公佈，秦杏儀申領其已故丈夫譚煥新（曾為本會輔助部門
第二職階顧問高級技術員）之死亡津貼、喪葬津貼及其他有權利
收取之款項，如有人士認為具有權利領取該等津貼及款項，應自
本告示在《澳門特別行政區公報》刊登之日起計三十天內，向本
會輔助部門申請應有之權益。如上述期限內未接獲任何異議，則
現申請人之要求將被接納。

二零一九年八月二十二日於立法會輔助部門

代秘書長

潘錦屏

Faz-se público que, tendo Chon Hang I requerido os subsídios por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias
a que tem direito, por falecimento do seu marido Tam Vun
San, que foi técnico superior assessor, 2.º escalão, destes Serviços de Apoio, devem todos os que se julgam com direito à percepção dos citados subsídios e compensações, requerer a estes
Serviços de Apoio, no prazo de trinta dias, a contar da data da
publicação do presente édito no Boletim Oficial da RAEM, a
fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação, será resolvida a pretensão da requerente, findo que
seja esse prazo.
Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 22 de Agosto
de 2019.
A Secretária-geral, substituta, Pun Kam Peng.

（是項刊登費用為 $1,020.00）

(Custo desta publicação $ 1 020,00)

禮 賓 公 關 外 事 辦 公 室

GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS
E ASSUNTOS EXTERNOS

通 告
Aviso
按 照二零一九 年八 月十六日行 政 長官 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，禮賓公關外事辦公室進行統一管理制度的專業或
職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補高級技術員
職程第一職階二等高級技術員（資訊範疇）一個職缺，以及填補
開考有效期屆滿前本辦出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

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

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 16 de Agosto de 2019, e nos termos definidos no
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, na Lei n.º 14/2009 «Regime
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos»,
se encontra aberto o concurso de avaliação de competências
profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago 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 do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e
Assuntos Externos (GPRPAE), e dos que vierem a verificar-se
neste Gabinete até ao termo da validade do concurso:
1. Tipo de concurso e validade
Trata-se de concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada
e consiste na avaliação das competências específicas necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área de informática.
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本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填
補本辦公室同一職程、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：資訊服
務管理、資料庫管理、應用系統開發、軟件質量控制、資訊安全
和電腦網絡相關工作、資訊範疇行政程序相關工作等。

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 neste Gabinete, 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
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; incluindo gestão de base de dados e
serviços informáticos, participação nos trabalhos de concepção
e desenvolvimento da aplicação de sistemas, controlo de qualidade de «software», salvaguarda da segurança de informação e
de redes relevantes, e procedimentos administrativos relativos
à área de informática.
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所規定的權利及福利。

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，試用期為六個月。

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

6. 報考條件

凡於本開考報考期限屆滿前，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學位或連讀博士
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。

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, na área de informática, que satisfaçam os demais
requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, nos
termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente
permanente da Região Administrativa Especial de Macau,
maioridade; capacidade profissional, aptidão física e mental,
até ao termo do prazo da apresentação de candidaturas, 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.
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根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務人員
職程制度》第七十三條第一款規定，於第14/2009號法律生效之
日屬資訊技術員特別職程的人員，只要於本開考之日在資訊範疇
技術員一般職程的特級技術員職級服務滿三年，且在該段服務
時間內的工作表現評核中取得不低於“滿意＂的評語，亦可投考
資訊範疇高級技術員一般職程。

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。

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
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Podem ainda candidatar-se à carreira geral de técnico superior na área de informática, em conformidade com o n.º 1 do
artigo 73.º da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, os
trabalhadores dos serviços públicos integrados, à data da entrada em vigor da referida Lei n.º 14/2009, na carreira especial
de técnico de informática, desde que, à data da abertura do
presente concurso, detenham três anos de serviço na categoria
de especialista da carreira geral de técnico na área de informática, com menção não inferior a «Satisfaz» na avaliação do
desempenho.
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.
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
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）親身到澳門南灣湖景大馬路796-818號財神商業中
心（FBC）18樓禮賓公關外事辦公室提交。

7.2.2 電子方式

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato,
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem,
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a
quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as
17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre
as 14,30 e as 17,30 horas), no Gabinete de Protocolo, Relações
Públicas e Assuntos Externos, sito na Avenida Panorâmica do
Lago Nam Van, n.os 796-818, Fortuna Business Centre (FBC),
18.º andar, 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）有效的身份證明文件副本。

b）本 通告要求的學歷證明文件副本（可一 併 提 交相關的

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
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曾修讀 科目證明，以助審查專業或 職 務能力評 估開考的准考
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以進行履歷分析。
8.2 與公職有聯繫的投考人須提交：
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efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão
ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais);
c) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devidamente preenchida e assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos comprovativos do mencionado, para efeitos de análise curricular.
8.2 Candidatos vinculados à função pública:

第8.1點a）、b）及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）及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）及b）項所指的文件以及c）項所指的證明文件
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該局購買。
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）及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。
8.8 作虛假聲明或提交虛假文件，會被除名或不獲任用，還
導致按情況向主管實體舉報以提起紀律及刑事程序。
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；

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 da 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
exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta
no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.
8.5 Os formulários próprios 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.
8.8 A falsa declaração ou a apresentação de documento falso
implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a participação à entidade competente para processo disciplinar e penal, conforme os casos.
9. Métodos de selecção
a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminatório;
b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c）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。

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.
O candidato que falte ou desista de qualquer prova é automaticamente excluído.
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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
職務的能力。
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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

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。

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

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%

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 = 30%;
Análise curricular = 20%.

甄選面試 = 30%
履歷分析 = 20%
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湖景大馬路796-818號
財神商業中心（F BC）18樓禮賓公關外事辦公室接待處並上載
於行政公職局網頁http://w w w.sa f p.gov.mo/及禮賓公關外事辦
公室網頁http://w w w.g pr pae.gov.mo/，上述名單的張貼地點及
查閱地點的公告亦會於《澳門特別行政區公報》公佈。

各甄選方法的考核地點、日期及時間的通告將公佈於《澳門
特別行政區公報》，張貼於澳門南灣湖景大馬路796-818號財神
商業中心（F BC）18樓禮賓公關外事辦公室接待處，並上載於行

13. 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.
14. Publicitação das listas, anúncios e avisos
As listas provisória e definitiva são afixadas no Gabinete
de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, sito na
Avenida Panorâmica do Lago Nam Van, n.os 796-818, Fortuna
Business Centre (FBC), 18.º andar, Macau, e disponibilizadas na
página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem
como na página electrónica do Gabinete de Protocolo, Relações
Públicas e Assuntos Externos, em http://www.gprpae.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 será afixado no balção
de atendimento no Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e
Assuntos Externos, sito na Avenida Panorâmica do Lago Nam
Van, n.os 796-818, Fortuna Business Centre (FBC), 18.º andar,
Macau, e disponibilizados nas páginas dos SAFP, em http://

N.º 35 — 28-8-2019

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

政公職局網頁http://w w w.sa f p.gov.mo/及禮賓公關外事辦公室
網頁http://www.gprpae.gov.mo/。
各階段性成績名單張貼於澳門南灣湖景大馬路796 -818號
財神商業中心（F BC）18樓禮賓公關外事辦公室接待處並上載
於行政公職局網頁http://w w w.sa f p.gov.mo/及禮賓公關外事辦
公室網頁http://w w w.g pr pae.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/及禮賓公關
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www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, em
http://www.gprpae.gov.mo/.
As listas classificativas intermédias são afixadas no balcão
de atendimento do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e
Assuntos Externos, sito na Avenida Panorâmica do Lago Nam
Van, n.os 796-818, Fortuna Business Centre (FBC), 18.º andar,
Macau, e disponibilizadas nas páginas dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos,
em http://www.gprpae.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.

外事辦公室網頁http://www.gprpae.gov.mo/。
15. 考試範圍
15.1 「法例」部份：
15.1.1 《澳門特別行政區基本法》；
15.1.2 第233/2012號行政長官批示——設立禮賓公關外事
辦公室；

A lista classificativa final, após homologação, é publicada no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, em
http://www.gprpae.gov.mo/.
15. Programa das provas
15.1 Legislação:
15.1.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

15.1.3 《澳門公職法律制度》：
——經十二月二十 一日第 8 7/89/ M號法 令核准，且 經十二

15.1.2 Despacho do Chefe do Executivo n.º 233/2012 — Cria
o Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos;

月二十八日第62/98/ M號法令修改之《澳門公共行政工作人員
通則》；
15.1.4 公共財政管理制度：
——經五月十五日第30/89/M號法令及第6/2006號行政法規
修改的十二月十五日第122/84/M號法令——有關工程、取得財
貨及勞務之開支制度；
——七月六日第63/85/M號法令——規定購置物品及取得服
務之程序；
—— 經第50 7/2017號行政長官批示修改的六月三日第39/
GM/96號批示——《訂定行政當局在資訊方面之活動之若干協
調機制》；
15.1.5 第8/2005號法律——《個人資料保護法》；

15.1.3 Regime Jurídico da Função Pública de Macau:
— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de
Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M,
de 28 de Dezembro;
15.1.4 Regime de administração financeira pública:
— Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as
alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio,
e pelo Regulamento Administrativo n.º 6/2006 — Regime das
despesas com obras e aquisição de bens e serviços;
— Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Regula o processo de aquisição de bens e serviços;
— Despacho n.º 39/GM/96, de 3 de Junho, alterado pelo
Despacho do Chefe do Executivo n.º 507/2017 — Define mecanismos de coordenação das actividades da Administração no
domínio da informática;
15.1.5 Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais;

15.1.6 第5/2005號法律——《訂定電子文件及電子簽名的法
律制度》；
15.1.7 第7/2007號行政法務司司長批示——《制訂澳門特
別行政區所有公共行政部門或實體有關對電子公函應採取的
措施》。

15.1.6 Lei n.º 5/2005 — Estabelece o regime jurídico dos documentos e assinaturas electrónicas;
15.1.7 Despacho da Secretária para a Administração e Justiça n.º 7/2007 — Estabelece as medidas a adoptar por todos os
serviços ou entidades públicas da Administração da RAEM
relativamente a documentos electrónicos.
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15.2 資訊系統基本知識：
15.2.1 資訊系統的概念；
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15.2 Conhecimentos essenciais de sistemas de informação:
15.2.1 Conceitos de sistemas informáticos;
15.2.2 Conhecimentos sobre hardware e software;

15.2.2 電腦軟硬件知識；
15.2.3 內聯網及國際互聯網知識；

15.2.3 Conhecimentos sobre intranet e internet;
15.2.4 Lógica e algoritmo de computador;

15.2.4 電腦邏輯運算；

15.2.5 Conhecimentos das aplicações informáticas mais comuns;

15.2.5 常用的資訊應用知識；

15.2.6 Conhecimentos sobre segurança e crises da informação;

15.2.6 資訊安全及危機知識；
15.2.7 資訊項目規劃及管理的專業知識；
15.2.8 撰寫資訊系統技術文檔；
15.2.9 電子簽署技術的相關知識。
15.3 網絡及系統的管理：
15.3.1 網絡系統構建及管理的知識，包括：基本應用、網絡
系統及相關設備的規劃、設計、配置、操作及維護；
15.3.2 網絡協定和標準、互聯網的認識；
15.3.3 伺服器系統的設計、配置、管理、維護及保安相關知
識，包括：Windows Server、Linux Server、Web Server、Email
Server、Active Directory、DNS Server、File Server及VMware
ESXi 等；
15.3.4 數據庫的設計、配置、管理、維護及保安相關知識，
包括Oracle、MS SQL Server及MySQL；
15.3.5 資訊及網絡保安的知識；
1 5. 3. 6 網 絡 硬件 設備的 安 裝、設 定、管 理 及 疑 難 排解，
包括：Switch、Router、Network Storage、V PN Gateway及
Firewall等。

15.2.7 Conhecimento profissional sobre planeamento e gestão de projectos informáticos;
15.2.8 Elaboração de documentos técnicos de sistema de informático;
15.2.9 Conhecimentos sobre tecnologia de assinatura electrónica.
15.3 Gestão de redes e de sistemas:
15.3.1 Conhecimentos sobre construção e gestão do sistema
das redes, incluindo: conhecimentos sobre aplicação básica e
sobre planeamento, design, configuração, operação e manutenção de sistemas de redes e dos respectivos equipamentos;
15.3.2 Conhecimentos sobre os acordos e padrões de redes e
sobre a internet;
15.3.3 Conhecimentos sobre concepção, configuração, gestão, manutenção e segurança de sistema de servidores, incluindo Windows Server, Linux Server, Web Server, Email Server,
Active Directory, DNS Server, File Server e VMware ESXi,
etc.;
15.3.4 Conhecimentos sobre concepção, configuração, gestão, manutenção e segurança de Base de Dados, incluindo
Oracle, MS SQL Server e MySQL;
15.3.5 Conhecimentos sobre segurança informática e de redes;
15.3.6 Instalação, configuração, gestão e resolução dos problemas dos equipamentos, incluindo: Switch, Router, Network
Storage, VPN Gateway e Firewall, etc.;

15.4 程式開發的專業知識：

15.4 Conhecimentos profissionais sobre desenvolvimento de
programação;

15.4.1 程式設計及編寫，包括PH P、Java、JSP、S er vlet、

15.4.1 Concepção e elaboração de programação, incluindo PHP, Java, JSP, Servlet, CSS, JQuery, Java script, AJAX,
HTML5, Web Service, Microsoft.NET e C#, etc.;

CSS、JQuery、Java script、AJAX、HTML5、Web Service、
Microsoft.NET及C# 等；
15.4.2 資料庫程式開發，包括SQL、PL/SQL等查詢語言；
15.4.3 手機應用程式開發技術；

15.4.2 Desenvolvimento de programação de Base de Dados,
incluindo as Linguagens de Consulta de SQL, PL/SQL, etc.;
15.4.3 Técnicas de desenvolvimento de aplicações móveis;
15.4.4 Tecnologia de aplicação de megadado.

15.4.4 大數據技術及應用。
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）。

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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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》，
以及經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公
務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。
17. 注意事項
投 考人 提 供 的 資 料 僅 作 招 聘 之 用，所 有 資 料 將 按 照 第
8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

唐偉良

正選委員：經濟局顧問高級技術員

高錦超

身份證明局顧問高級技術員
候補委員：新聞局顧問高級技術員
經濟局顧問高級技術員

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

18. 典試委員會的組成
主席：禮賓公關外事辦公室副主任

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. Composição do júri
Presidente: Tong Wai L eong, coordenador-adjunto do
GPRPAE.
Vogais efectivos: Kou Kam Chio, técnico superior assessor
da DSE; e

何迪昕

Ho Tek Ian, técnico superior assessor da DSI.

龍漢琦

Vogais suplentes: Long Hon Kei José, técnico superior assessor do GCS; e

李兆基

Lei Siu Kei, técnico superior assessor da DSE.
二零一九年八月二十二日於禮賓公關外事辦公室
辦公室主任 李月梅

Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, aos 22 de Agosto de 2019.
A Coordenadora do Gabinete, Lei Ut Mui.

（是項刊登費用為 $17,724.00）

(Custo desta publicação $ 17 724,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
E FUNÇÃO PÚBLICA

行 政 公 職 局
名 單

Lista

行政公職局以行政任用合同制度填補勤雜人員職程雜役範
疇第一職階勤雜人員兩個職缺，以及填補開考有效期屆滿前出
現的職缺。經二零一九年一月十六日第三期《澳門特別行政區公
報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或職務能
力評估對外開考，現公佈最後成績名單如下：

及格的投考人：
名次 准考人 姓名
編號
1.º

079 黎虹卉

Classificativa dos candidatos ao concurso de avaliação de
competências profissionais ou funcionais, externo, do regime
de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares
de auxiliar, 1.º escalão, da carreira de auxiliar, área de servente, em regime de contrato administrativo de provimento da
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, e
dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da
validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 3, II
Série, de 16 de Janeiro de 2019:
Candidatos aprovados:

最後成績
1522XXXX .................... 84.90

Ordem N.º do
Nome
candidato
1.º

079

Lai, Hong Wai

Classificação
final
1522XXXX....84,90
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名次 准考人 姓名
編號

最後成績

Ordem N.º do
Nome
candidato

Classificação
final

2.º

055 何興南

1474XXXX .................... 80.10

2.º

055

Ho, Heng Nam

1474XXXX.....80,10

3.º

018 謝麗妍

5171XXXX .................... 79.05

3.º

018

Che, Lai In

5171XXXX.....79,05

4.º

062 禤華

1443XXXX .................... 78.70

4.º

062

Hun, Wa

1443XXXX....78,70

5.º

047 樊佩儀

1277XXXX .................... 74.62

5.º

047

Fan, Pui I

1277XXXX....74,62

6.º

115 梁潤枝

1465XXXX .................... 74.30

6.º

115

Liang, Runzhi

1465XXXX....74,30

7.º

163 蘇慧珊

5181XXXX .................... 73.30

7.º

163

Sou, Wai San

5181XXXX....73,30

8.º

075 郭燕霞

5113XXXX .................... 72.23

8.º

075

Kuok, In Ha

5113XXXX.....72,23

9.º

081 林梓鳳

1524XXXX .................... 72.00

9.º

081

Lam, Chi Fong

1524XXXX....72,00

10.º

125 盧順金

1236XXXX .................... 71.62

10.º

125

Lo, Shun Kam

1236XXXX....71,62

11.º

187 黃進杰

1254XXXX .................... 71.58

11.º

187

Wong, Chon Kit

1254XXXX....71,58

12.º

008 陳國良

5197XXXX .................... 71.00

12.º

008

Chan, Kuok Leong 5197XXXX....71,00

13.º

149 彭寶寶

5105XXXX .................... 69.87

13.º

149

Pang, Pou Pou

5105XXXX....69,87

14.º

154 佘愛碧

1384XXXX .................... 69.52

14.º

154

Se, Oi Pek

1384XXXX....69,52

15.º

147 聶蘭

1291XXXX .................... 69.42

15.º

147

Nip, Lan

1291XXXX....69,42

16.º

113 李淑卿

1527XXXX .................... 68.63

16.º

113

Li, Shuqing

1527XXXX....68,63

17.º

204 胡冬蓮

1285XXXX.................... 67.70

17.º

204

Wu, Tong Lin

1285XXXX....67,70

18.º

148 潘少府

1379XXXX .................... 67.65

18.º

148

Pan, Shaofu

1379XXXX....67,65

19.º

105 梁彬元

7373XXXX .................... 67.48

19.º

105

Leong, Pan Un

7373XXXX....67,48

20.º

133 麥財葉

7443XXXX .................... 67.30

20.º

133

Mak, Choi Ip

7443XXXX....67,30

21.º

207 詹麗暖

1510XXXX .................... 67.07

21.º

207

Zhan, Linuan

1510XXXX.....67,07

22.º

210 朱容飛

1526XXXX .................... 67.00

22.º

210

Zhu, Rongfei

1526XXXX....67,00

23.º

145 吳小紅

1348XXXX .................... 66.63

23.º

145

Ng, Sio Hong

1348XXXX....66,63

24.º

211 朱瑞慶

1494XXXX .................... 66.58

24.º

211

Zhu, Ruiqing

1494XXXX.....66,58

25.º

096 李少薇

5083XXXX .................... 66.50 （a）

25.º

096

Lei, Sio Mei

5083XXXX....66,50 (a)

26.º

126 呂淑珍

5124XXXX .................... 66.50

26.º

126

Loi, Sok Chan

5124XXXX....66,50

27.º

090 劉智凝

1402XXXX .................... 66.45

27.º

090

Lau, Chi Ying

1402XXXX....66,45

28.º

153 岑俊杰

5175XXXX .................... 66.38

28.º

153

Sam, Chon Kit

5175XXXX.....66,38

29.º

120 林建蘭

1462XXXX .................... 65.67

29.º

120

Lin, Jianlan

1462XXXX....65,67

30.º

109 李愛賢

1484XXXX .................... 65.27

30.º

109

Li, Aixian

1484XXXX....65,27

31.º

206 葉惠勉

1365XXXX .................... 65.13

31.º

206

Ye, Huimian

1365XXXX....65,13

32.º

130 龍冠頌

1522XXXX .................... 65.10

32.º

130

Long, Guansong

1522XXXX....65,10

33.º

035 蔡明建

5202XXXX .................... 64.60

33.º

035

Choi, Meng Kin

5202XXXX....64,60

34.º

037 蔡新式

1303XXXX .................... 64.25

34.º

037

Choi, San Sek

1303XXXX....64,25

35.º

118 廖濃好

1512XXXX .................... 63.75

35.º

118

Liao, Nonghao

1512XXXX....63,75

36.º

023 陳雪瑩

1363XXXX .................... 63.65

36.º

023

Chen, Xueying

1363XXXX....63,65

37.º

123 廖東美

7443XXXX .................... 63.63

37.º

123

Lio, Tong Mei

7443XXXX....63,63

38.º

068 葉敏結

1415XXXX .................... 63.42

38.º

068

Ip, Man Kit

1415XXXX.....63,42

39.º

142 吳演威

1221XXXX .................... 62.97

39.º

142

Ng, In Wai

1221XXXX....62,97

40.º

102 梁潤連

1297XXXX.................... 62.92

40.º

102

Leong, Ion Lin

1297XXXX....62,92

41.º

177 茹俊達

1301XXXX .................... 62.83

41.º

177

U, Chon Tat

1301XXXX....62,83

42.º

155 石麗華

7439XXXX .................... 62.13

42.º

155

Seak, Lai Wa

7439XXXX.....62,13
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名次 准考人 姓名
編號

最後成績

Ordem N.º do
Nome
candidato

Classificação
final

43.º

024 程志源

1232XXXX .................... 61.97

43.º

024

Cheng, Chi Un

1232XXXX....61,97

44.º

189 黃泉仔

5117XXXX .................... 61.80

44.º

189

Wong, Chun Chai 5117XXXX.....61,80

45.º

186 黃俏琼

7432XXXX .................... 61.72

45.º

186

Wong, Chio Keng 7432XXXX....61,72

46.º

038 祝詠芝

5134XXXX .................... 61.37

46.º

038

Chok, Weng Chi

5134XXXX....61,37

47.º

132 麥艷芳

1489XXXX .................... 60.92

47.º

132

Mai, Yanfang

1489XXXX....60,92

48.º

029 張萬有

5124XXXX .................... 60.32

48.º

029

Cheong, Man Iao 5124XXXX....60,32

49.º

089 劉家洋

5092XXXX.................... 59.80

49.º

089

Lao, Ka Ieong

50.º

190 黃振偉

5115XXXX .................... 59.53

50.º

190

Wong, Chun Wai 5115XXXX....59,53

51.º

012 陳慧貞

5095XXXX .................... 59.27

51.º

012

Chan, Wai Cheng 5095XXXX....59,27

52.º

152 容銀仲

1499XXXX .................... 59.00

52.º

152

Rong, Yinzhong

1499XXXX.....59,00

53.º

017 周建東

1309XXXX .................... 57.72

53.º

017

Chau, Kin Tong

1309XXXX....57,72

54.º

083 林懿玲

5084XXXX .................... 57.67

54.º

083

Lam, I Leng

5084XXXX....57,67

55.º

072 關銀好

5091XXXX .................... 57.30

55.º

072

Kuan, Ngan Hou

5091XXXX....57,30

56.º

080 賴玉珍

1276XXXX .................... 57.23

56.º

080

Lai, Iok Chan

1276XXXX....57,23

57.º

051 夏淑英

1348XXXX .................... 54.67

57.º

051

Ha, Sok Ieng

1348XXXX....54,67

58.º

178 黃靖揚

5206XXXX .................... 53.50

58.º

178

Vong, Cheng Ieong 5206XXXX....53,50

5092XXXX....59,80

Nota para os candidatos aprovados:

備註（及格的投考人）：
（a）得分相同，按第14/2016號行政法規第三十四條的規定
優先排序。

(a) Igualdade de classificação, preferência nos termos do artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.
Candidatos excluídos:

被除名的投考人：
准考人 姓名
編號

備註

N.º do
Nome
candidato

Notas

004

Chan, Keong

1328XXXX

(b)

021

Cheang, Nga Fan

5143XXXX

(b)

026

Cheong, Kam Iong

1470XXXX

(b)

027

Cheong, Lai Ha

5148XXXX

(b)

（b）

039

Chong, Chi Hou

5192XXXX

(b)

1487XXXX

（b）

043

Chou, Kam Ngo

1487XXXX

(b)

061 黃萍

1530XXXX

（b）

061

Huang, Ping

1530XXXX

(b)

063 楊富強

5200XXXX

（b）

063

Ieong, Fu Keong

5200XXXX

(b)

065 容燕儀

5163XXXX

（b）

065

Iong, In I

5163XXXX

(b)

074 郭可兒

1267XXXX

（b）

074

Kuok, Ho I

1267XXXX

(b)

076 郭家燕

5136XXXX

（b）

076

Kuok, Ka In

5136XXXX

(b)

098 梁進傑

5128XXXX

（b）

098

Leong, Chon Kit

5128XXXX

(b)

104 梁美霞

5125XXXX

（b）

104

Leong, Mei Ha

5125XXXX

(b)

110 李旦

1441XXXX

（b）

110

Li, Dan

1441XXXX

(b)

114 梁桂英

1473XXXX

（b）

114

Liang, Guiying

1473XXXX

(b)

116 梁雅貞

1455XXXX

（b）

116

Liang, Yazhen

1455XXXX

(b)

117 梁月嫦

1512XXXX

（b）

117

Liang, Yuechang

1512XXXX

(b)

128 陸凱雯

5183XXXX

（b）

128

Lok, Hoi Man

5183XXXX

(b)

004 陳鏹

1328XXXX

（b）

021 鄭雅芬

5143XXXX

（b）

026 張金容

1470XXXX

（b）

027 張麗霞

5148XXXX

（b）

039 莊志豪

5192XXXX

043 曹金娥
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准考人 姓名
編號

備註

N.º do
Nome
candidato

Notas

134 麥鳳儀

5060XXXX

（b）

134

Mak, Fong I

5060XXXX

(b)

138 毛志偉

1515XXXX

（b）

138

Mou, Chi Wai

1515XXXX

(b)

139 吳詠茜

5123XXXX

（b）

139

Ng Rosario, Weng Sin 5123XXXX

(b)

140 吳俏媚

1522XXXX

（b）

140

Ng, Chio Mei

1522XXXX

(b)

141 吳春婷

5196XXXX

（b）

141

Ng, Chon Teng

5196XXXX

(b)

159 薛務容

1392XXXX

（b）

159

Sit, Mou Iong

1392XXXX

(b)

161 蘇藝賢

1242XXXX

（b）

161

Sou, Ngai In

1242XXXX

(b)

165 戴錫琴

1527XXXX

（b）

165

Tai, Sek Kam

1527XXXX

(b)

175 謝肇堅

5164XXXX

（b）

175

Tze, Sio Kin

5164XXXX

(b)

209 朱麗飛

1526XXXX

（b）

209

Zhu, Lifei

1526XXXX

(b)

備註（被除名的投考人）：
（b）根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政
法規第三十一條第十款的規定，因缺席甄選面試而被除名。
根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規
第三十六條的規定，投考人可自本名單公佈於《澳門特別行政區
公報》翌日起計十個工作日內，就本名單向許可開考的實體提起
上訴。
（經行政法務司司長於二零一九年八月十九日的批示認可）

二零一九年八月九日於行政公職局

Observação para os candidatos excluídos:
(b) Por terem faltado à entrevista de selecção, nos termos do
n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016,
com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamento
Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do concurso,
no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte à data da
publicação da presente lista no Boletim Oficial da RAEM.
(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a
Administração e Justiça, de 19 de Agosto de 2019).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 9 de Agosto de 2019.

典試委員會：

O Júri:

主席：李錦垣

Presidente: Lei Kam Wun.

委員：林永明

Vogais: Lam Veng Meng; e
蘇佩珊

Sou Pui Sang.
（是項刊登費用為 $7,646.00）

(Custo desta publicação $ 7 646,00)

公 告

Anúncios

茲公佈，為填補行政公職局人員編制內翻譯員職程第一職
階二等翻譯員(中葡文)八個職缺，經二零一九年五月二十二日第
二十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統
一管理制度的專業或職務能力評估開考通告，本局現定於二零
一九年九月二十一日下午三時正為參加專業或職務能力評估開
考的准考人舉行知識考試（筆試），時間為三小時。考試地點為
澳門宋玉生廣場322-362號誠豐商業中心6樓行政公職局公務人
員培訓中心。

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais,
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de oito lugares de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º
escalão, da carreira de intérprete-tradutor (línguas chinesa e
portuguesa), do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços
de Administração e Função Pública, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 21, II Série, de 22 de Maio de 2019, a prova de conhecimentos (prova escrita), de duração de 3 horas, será realizada no dia 21 de Setembro de 2019, às 15,00 horas, no Centro
de Formação para os Trabalhadores dos Serviços Públicos da
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 322-362, Centro
Comercial Cheng Feng, 6.º andar, Macau.
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參加筆試的准考人考室安排等詳細資料以及與准考人有關
的其他重要資訊，將於二零一九年八月二十八日張貼於澳門水
坑尾街162號公共行政大樓地下行政公職局接待處。准考人可
於辦公時間（週一至週四上午九時至下午五時四十五分；週五
上午九時至下午五時三十分）到上述地點查閱，亦可在本局網頁
（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年八月二十二日於行政公職局

局長

高炳坤

15155

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candidatos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a
realização da prova escrita, bem como outras informações de
interesse dos candidatos, serão afixadas no dia 28 de Agosto de
2019 no balcão de atendimento da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, sito na Rua do Campo, n.º 162,
Edifício Administração Pública, r/c, Macau, podendo ser consultadas no local indicado dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00
às 17,30 horas), bem como na página electrónica dos SAFP —
http://www.safp.gov.mo/.
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 22 de Agosto de 2019.
O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

（是項刊登費用為 $1,496.00）

第4/2019號公開招標
保安服務

按照七月六日第63/85/M號法令第十三條規定，並根據行政
法務司司長二零一九年八月十五日的批示，行政公職局現代表判
給人進行“保安服務”的公開招標程序。
1. 判給人：行政法務司司長。

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

Concurso Público n.º 4/2019
Prestação de serviços de segurança
De acordo com o disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 63/85/M, de 6 de Julho, e ainda, ao abrigo do despacho da
Ex.ma Senhora Secretária para a Administração e Justiça, de
15 de Agosto de 2019, a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública vem, em representação do adjudicante,
proceder a concurso público para a «Prestação de serviços de
segurança».
1. Adjudicante: Secretária para a Administração e Justiça.

2. 進行招標程序部門：行政公職局。
3. 招標方式：公開招標。

2. Serviço responsável pela realização do processo do concurso: Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP).
3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. 承投標的：向行政公職局提供“保安服務”
。

4. Objecto do concurso: fornecimento aos SAFP de «Prestação de serviços de segurança».

5. 標書有效期：自公開開標日起計不少於九十日。

5. Prazo de validade das propostas: não inferior a noventa
dias, a contar da data do acto público do concurso.

6. 臨時擔保：必須以銀行存款或法定銀行擔保方式提供予

6. Caução provisória: a caução provisória é de $ 150 000,00
(cento e cinquenta mil patacas) e deve ser prestada por meio
de depósito bancário ou por garantia bancária legal a favor do
Governo da Região Administrativa Especial de Macau — Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública.

澳門特別行政區政府——行政公職局，臨時擔保金額為澳門幣
壹拾伍萬元正（$150,000.00）。
7. 確定擔保：金額相等於判給總金額的百分之四（4%）。

7. Caução definitiva: valor correspondente a 4% (quatro por
cento) do preço global da adjudicação.

8. 參加條件：凡澳門地區設有總部或辦事處，且業務範圍只

8. Condições de admissão: podem concorrer todas as sociedades com sede ou delegação no território de Macau inscritas
na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da
RAEM, cujo objectivo social inclua exclusivamente os serviços
de segurança, conforme a Lei n.º 4/2007, Lei da Actividade de
Segurança Privada, devendo apresentar certificado de que têm
as suas obrigações fiscais em dia.

限於根據第4/2007號法律《私人保安業務法》規定的保安性質
的事務，且具有私人保安業務經營執照者，並必須於澳門特別行
政區商業及動產登記局作出有關之商業登記，且需證明已遵守
其稅務義務的公司均可參加投標。
9. 有意投標者如對本次公開招標的《招標方案》及《承投
規則》有任何疑問，可按照《招標方案》所定方式提出，並於以

9. Todas as dúvidas sobre o programa do concurso e o caderno de encargos deste concurso público podem ser apresentadas
de acordo com o determinado no mesmo programa do concur-
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下日期、時間及地點舉行一個解釋會公開解答關於是次招標的
疑問：
地點：澳門水坑尾街162號公共行政大樓地庫一層演講廳。
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so, e realizar-se-á uma sessão de esclarecimento sobre o presente concurso público no seguinte local, data e hora:
Local: Auditório do Edifício Administração Pública, sito na
Rua do Campo, n.º 162, Cave 1, Macau.
Data e hora: 11,00 horas do dia 4 de Setembro de 2019.

日期及時間：二零一九年九月四日上午十一時正。

10. Local, data e hora limite para entrega das propostas:
10. 交標地點、截標日期及時間：
地點：澳門水坑尾街162號公共行政大樓地下行政公職局收
件處櫃台。
截 標日期及時間：二零一九年九月十三日下午五時三十分
（逾時者標書不被接納）。

Local: Balcão de atendimento — «expediente» dos SAFP,
sito na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública,
r/c, Macau.
Data e hora limite: até às 17,30 horas do dia 13 de Setembro
de 2019 (não serão aceites propostas fora do prazo).
11. Local, data e hora do acto público:
Local: Auditório do Edifício Administração Pública, sito na
Rua do Campo, n.º 162, Cave 1, Macau.

11. 開標地點、日期及時間：
地點：澳門水坑尾街162號公共行政大樓地庫一層演講廳。
日期及時間：二零一九年九月十七日上午十一時正。
12. 查閱卷宗的方式：有意之投標人可於招標公告刊登日
起，於行政公職局網站w w w.saf p.gov.mo下載取得《招標方案》
及《承投規則》，亦可於辦公時間內，前往澳門水坑尾街162號公
共行政大樓地下行政公職局收件處櫃台，查閱有關《招標方案》
及《承投規則》或繳付澳門幣壹佰元正（$100.00）影印費以取得
有關《招標方案》及《承投規則》的影印本。

Data e hora: 11,00 horas do dia 17 de Setembro de 2019.
12. Forma de consulta do processo:
A partir da data da publicação do anúncio, os interessados
poderão obter a cópia do programa do concurso e do caderno
de encargos através da página electrónica dos SAFP, em www.
safp.gov.mo, ou, durante o horário de expediente, dirigir-se ao
balcão de atendimento dos SAFP, sito na Rua do Campo, n.º 162,
Edifício Administração Pública, r/c, Macau, para a consulta
do programa do concurso e do caderno de encargos ou para a
obtenção da cópia dos mesmos, mediante o pagamento da importância de $ 100,00 (cem patacas).
13. Critérios de apreciação das propostas e respectivos factores de ponderação:

13. 評分標準及其所佔評分比重：

a) Recursos humanos e equipamentos: 14%;

a）人力資源（14%）

b) Experiência e capacidade: 16%;
c) Preço: 70%.

b）經驗及能力（16%）

14. Esclarecimentos adicionais:
c）價格（70%）
14. 附加說明文件：自本公告公佈之日起至公開招標截標日
之辦公時間內，投標人可前往澳門水坑尾街162號公共行政大樓
地下行政公職局收件處櫃台或瀏覽行政公職局網站（w w w.safp.
gov.mo）查閱有否附加說明文件。

A partir da data da publicação do presente anúncio até à
data limite para a entrega das propostas, os concorrentes podem, durante o horário de expediente, dirigir-se ao balcão de
atendimento — «expediente» dos SAFP, sito na Rua do Campo,
n.º 162, Edifício Administração Pública, r/c, Macau, ou visitar
a página electrónica dos SAFP (www.safp.gov.mo) para obterem quaisquer eventuais esclarecimentos adicionais.
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 21 de Agosto de 2019.

二零一九年八月二十一日於行政公職局
局長

高炳坤

第5/2019號公開招標

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

Concurso Público n.º 5/2019
Prestação de serviços de condomínio

管理服務

按照七月六日第63/85/M號法令第十三條規定，並根據行政
法務司司長二零一九年八月二十日的批示，行政公職局現代表判
給人進行“管理服務”的公開招標程序。

De acordo com o disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 63/85/M, de 6 de Julho, e ainda, ao abrigo do despacho da
Ex.ma Senhora Secretária para a Administração e Justiça, de
20 de Agosto de 2019, a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública vem, em representação do adjudicante,
proceder a concurso público para a «Prestação de serviços de
condomínio».
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1. 判給人：行政法務司司長。
2. 進行招標程序部門：行政公職局。
3. 招標方式：公開招標。
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1. Adjudicante: Secretária para a Administração e Justiça.
2. Serviço responsável pela realização do processo do concurso: Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP).
3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. 承投標的：向行政公職局提供“管理服務”
。

4. Objecto do concurso: fornecimento aos SAFP de «Prestação de serviços de condomínio».

5. 標書有效期：自公開開標日起計不少於九十日。

5. Prazo de validade das propostas: não inferior a noventa
dias, a contar da data do acto público do concurso.

6. 臨時擔保：必須以銀行存款或法定銀行擔保方式提供予
澳門特別行政區政府——行政公職局，臨時擔保金額為澳門幣
貳拾萬元正（$200,000.00）。
7. 確定擔保：金額相等於判給總金額的百分之四（4%）。
8. 參加條件：凡澳門地區設有總部或辦事處，且業務範圍全
部或部份包括物業管理服務，並必須於澳門特別行政區商業及
動產登記局作出有關之商業登記，且需證明已遵守其稅務義務，
以及持有分層建築物管理商業業務的准照或臨時准照的企業，
均可參加投標。
9. 有意投標者如對本次公開招標的《招標方案》及《承投
規則》有任何疑問，可按照《招標方案》所定方式提出，並於以
下日期、時間及地點舉行一個解釋會公開解答關於是次招標的
疑問：
地點：澳門水坑尾街162號公共行政大樓地庫一層演講廳。
日期及時間：二零一九年九月五日上午十一時正。

6. Caução provisória: a caução provisória é de $ 200 000,00
(duzentas mil patacas) e deve ser prestada por meio de depósito bancário ou por garantia bancária legal a favor do Governo
da Região Administrativa Especial de Macau — Direcção dos
Serviços de Administração e Função Pública.
7. Caução definitiva: valor correspondente a 4% (quatro por
cento) do preço global da adjudicação.
8. Condições de admissão: podem concorrer todas as sociedades com sede ou delegação no território de Macau inscritas
na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis
da RAEM, cujo objecto social inclua total ou parcialmente os
serviços de condomínio de prédios, devendo apresentar certificado de que têm as suas obrigações fiscais em dia, titular da
licença ou licença provisória de actividade comercial de administração de condomínios.
9. Todas as dúvidas sobre o programa do concurso e o caderno de encargos deste concurso público podem ser apresentadas
de acordo com o determinado no mesmo programa do concurso, e realizar-se-á uma sessão de esclarecimento sobre o presente concurso público no seguinte local, data e hora:
Local: Auditório do Edifício Administração Pública, sito na
Rua do Campo, n.º 162, Cave 1, Macau.
Data e hora: 11,00 horas do dia 5 de Setembro de 2019.

10. 交標地點、截標日期及時間：
地點：澳門水坑尾街162號公共行政大樓地下行政公職局收
件處櫃台。
截標日期及時間：二零一九年九月十七日下午五時三十分
（逾時者標書不被接納）。

10. Local, data e hora limite para entrega das propostas:
Local: Balcão de atendimento – «expediente» dos SAFP, sito
na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, r/c,
Macau.
Data e hora limite: até às 17,30 horas do dia 17 de Setembro
de 2019 (não serão aceites propostas fora do prazo).
11. Local, data e hora do acto público:

11. 開標地點、日期及時間：
地點：澳門水坑尾街162號公共行政大樓地庫一層演講廳。
日期及時間：二零一九年九月十八日上午十一時正。
12. 查閱卷宗的方式：有意之投標人可於招標公告刊登日
起，於行政公職局網站w w w.saf p.gov.mo下載取得《招標方案》
及《承投規則》，亦可於辦公時間內，前往澳門水坑尾街162號公
共行政大樓地下行政公職局收件處櫃台，查閱有關《招標方案》

Local: Auditório do Edifício Administração Pública, sito na
Rua do Campo, n.º 162, Cave 1, Macau.
Data e hora: 11,00 horas do dia 18 de Setembro de 2019.
12. Forma de consulta do processo:
A partir da data da publicação do anúncio, os interessados
poderão obter a cópia do programa do concurso e do caderno
de encargos através da página electrónica dos SAFP, em www.
safp.gov.mo, ou, durante o horário de expediente, dirigir-se ao
balcão de atendimento dos SAFP, sito na Rua do Campo, n.º 162,
Edifício Administração Pública, r/c, Macau, para a consulta
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及《承投規則》或繳付澳門幣壹佰元正（$100.00）影印費以取得
有關《招標方案》及《承投規則》的影印本。

do programa do concurso e do caderno de encargos ou para a
obtenção da cópia dos mesmos, mediante o pagamento da importância de $ 100,00 (cem patacas).
13. Critérios de apreciação das propostas e respectivos factores de ponderação:

13. 評分標準及其所佔評分比重：
a）服務質量（28%）

a) Qualidade de serviço: 28%;
b) Experiência e capacidade de condomínio: 22%;

b）物業管理能力及經驗（22%）

c) Preço: 50%.
c）價格（50%）

14. Esclarecimentos adicionais:

14. 附加說明文件：自本公告公佈之日起至公開招標截標日
之辦公時間內，投標人可前往澳門水坑尾街162號公共行政大樓
地下行政公職局收件處櫃台或瀏覽行政公職局網站（w w w.safp.
gov.mo）查閱有否附加說明文件。
二零一九年八月二十二日於行政公職局
局長

高炳坤

A partir da data da publicação do presente anúncio até à
data limite para a entrega das propostas, os concorrentes podem, durante o horário de expediente, dirigir-se ao balcão de
atendimento — «expediente» dos SAFP, sito na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, r/c, Macau, ou
visitar a página electrónica dos SAFP (www.safp.gov.mo) para
obterem quaisquer eventuais esclarecimentos adicionais.
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 22 de Agosto de 2019.
O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

（是項刊登費用為 $7,872.00）

(Custo desta publicação $ 7 872,00)

市 政 署

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

公 告

Anúncios

第011/DZVJ/2019號公開招標
承包“開心農耕場綠化保養及維護服務”

按照二零一九年八月十六日市政署市政管理委員會決議，現
就“開心農耕場綠化保養及維護服務”進行公開招標。

有意競投者可於辦公時間，前往澳門亞美打利庇盧大馬路
（新馬路）163號市政署文書及檔案中心索閱有關招標方案及承
投責任書；或可登入本署網頁（http://www.iam.gov.mo）免費下
載上述文件，競投者有責任在提交投標書的期間，從本署網頁查
閱倘有的更新或修正等資料。

截止遞交標書日期為二零一九年九月二十四日中午十二時。
參與競投之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中
心，並 須按招標方案 繳交相應的臨時保證金澳門幣貳萬元正

Concurso Público n.º 11/DZVJ/2019
Prestação de serviços de arborização e manutenção da
Granja da Alegria
Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), tomada na sessão de 16 de Agosto
de 2019, se acha aberto o concurso público para a «Prestação
de serviços de arborização e manutenção da Granja da Alegria».
O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser
obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de expediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto para
os Assuntos Municipais, sito na Avenida de Almeida Ribeiro,
n.º 163, r/c, Macau, ou descarregados de forma gratuita através
da página electrónica deste Instituto (www.iam.gov.mo). Os
concorrentes que pretendam fazer o descarregamento dos documentos acima referidos assumem também a responsabilidade pela consulta de actualizações e alterações das informações
na nossa página electrónica durante o período de entrega das
propostas.
O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas
do dia 24 de Setembro de 2019. Os concorrentes devem entregar as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e
Arquivo do IAM e, de acordo com o programa do concurso,
prestar uma caução provisória no valor de $ 20 000,00 (vinte
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（$20,000.00）。臨時保證金可以現金、支票或抬頭為“市政署”
之銀行擔保方式，到市政署大樓地下財務處出納繳交。

是次公開競投之解釋會將安排於二零一九年九月九日上午
十時正，在本署培訓中心（南灣大馬路中華廣場6樓）進行；而開
標日期則定於二零一九年九月二十六日上午十時正，於上述相同
地點（培訓中心）進行。

此外，因應開心農耕場非自由對外開放，有意競投者可於九
月九日（星期一）農耕場休息日進場視察，亦可向本署駐場人員
查詢承投規則內的服務內容，以便更清晰了解工作環境及要求，
其他日子不予開放。

二零一九年八月二十二日於市政署

市政管理委員會委員
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mil patacas). A prestação da caução provisória pode ser efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do
IAM, sita no rés-do-chão do Edifício do IAM, por depósito
em numerário, cheque ou garantia bancária, em nome do «Instituto para os Assuntos Municipais».
A sessão de esclarecimento do presente concurso público
realizar-se-á no Centro de Formação do IAM, sito na Avenida
da Praia Grande, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00
horas do dia 9 de Setembro de 2019; e o acto público do concurso será determinado para o dia 26 de Setembro de 2019,
pelas 10,00 horas, no mesmo local acima referido.
Por mais, uma vez que a Granja da Alegria não se encontra
aberta à livre visita do público, os concorrentes que pretendam
participar no concurso podem, no dia 9 de Setembro (2.ª feira),
proceder a uma visita de estudo à porta fechada, bem como
informar-se junto do trabalhador permanente do IAM no local
sobre o conteúdo dos serviços do caderno de encargos, a fim
de ser esclarecido e de obter conhecimento sobre o ambiente e
os requisitos do serviço a prestar, sendo que a Granja não será
aberta noutros dias.
Instituto para os Assuntos Municipais, aos 22 de Agosto de
2019.

關施敏

A Administradora do Conselho de Administração para os
Assuntos Municipais, Isabel Jorge.

（是項刊登費用為 $2,480.00）

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

第013/DZVJ/2019號公開招標

Concurso Público n.º 13/DZVJ/2019

“石排灣郊野公園植物園區提供保養及維護服務”

按照二零一九年八月十六日市政署市政管理委員會決議，現
就“石排灣郊野公園植物園區提供保養及維護服務”進行公開
招標。

有意競投者可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路
（新馬路）163號市政署文書及檔案中心索閱有關招標方案及承
投責任書；亦可登入本署網頁（http://www.iam.gov.mo）免費下
載。如有意競投者從本署網頁下載上述文件，有責任在提交投
標書的期間，從本署網頁查閱倘有的更新或修正等資料。

截止遞交標書日期為二零一九年九月十二日中午十二時正。
參與競投之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中
心，並須按招標方案繳交相應的臨時保證金澳門幣壹萬伍仟元
正（$15,000.00）。臨時保證金可以現金或抬頭為“市政署”之支

Prestação de serviços de manutenção e reparação do Jardim
Botânico do Parque de Seac Pai Van
Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), tomada na sessão de 16 de Agosto
de 2019, se acha aberto o concurso público para a «Prestação
de serviços de manutenção e reparação do Jardim Botânico do
Parque de Seac Pai Van».
O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser
obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de expediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto para
os Assuntos Municipais, sito na Avenida de Almeida Ribeiro,
n.º 163, r/c, Macau, ou descarregados de forma gratuita através
da página electrónica deste Instituto (www.iam.gov.mo). Os
concorrentes que pretendam fazer o descarregamento dos documentos acima referidos assumem também a responsabilidade pela consulta de actualizações e alterações das informações
na nossa página electrónica durante o período de entrega das
propostas.
O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas
do dia 12 de Setembro de 2019. Os concorrentes devem entregar as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e
Arquivo do IAM e, de acordo com o programa do concurso,
prestar uma caução provisória no valor de $ 15 000,00 (quinze
mil patacas). A prestação da caução provisória pode ser efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do
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票、銀行擔保或保險擔保方式，到市政署大樓地下財務處出納繳
交。
是次公開競投之開標日期則定於二零一九年九月十三日上午
十時三十分，於本署培訓中心（南灣大馬路中華廣場6樓）進行。
此外，本署安排於二零一九年九月二日下午三時正，於路環
石排灣郊野公園大熊貓資訊中心舉行公開解釋會，及於公開解
釋會結束後隨即進行實地環境視察，以便競投者清晰及了解實
際工作環境。
二零一九年八月二十二日於市政署
市政管理委員會委員
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IAM, sita no rés-do-chão do Edifício do IAM, por depósito
em numerário, cheque, garantia bancária ou seguro-caução em
nome do «Instituto para os Assuntos Municipais».
O acto público do concurso realizar-se-á no Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício
China Plaza, 6.º andar, pelas 10,30 horas do dia 13 de Setembro
de 2019.
O IAM realizará uma sessão de esclarecimento que terá lugar às 15,00 horas do dia 2 de Setembro de 2019 no Centro de
Informação do Panda Gigante de Macau, localizado no Parque
de Seac Pai Van de Coloane, e uma visita ao local após a sessão
de esclarecimento, para que os concorrentes possam conhecer
melhor o ambiente real de trabalho.
Instituto para os Assuntos Municipais, aos 22 de Agosto de
2019.

關施敏

（是項刊登費用為 $2,243.00）

第014/DZVJ/2019號公開招標
“香徑藥谷生態園區第四至六期提供保養及維護服務”

A Administradora do Conselho de Administração para os
Assuntos Municipais, Isabel Jorge.
(Custo desta publicação $ 2 243,00)

Concurso Público n.º 14/DZVJ/2019
Prestação de serviços de manutenção e reparação do
Jardim Ecológico do Trilho de Plantas Medicinais e
Aromáticas (4.ª a 6.ª Fases)

按照二零一九年八月十六日市政署市政管理委員會決議，現
就“香徑藥谷生態園區第四至六期提供保養及維護服務”進行
公開招標。

有意競投者可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路
（新馬路）163號市政署文書及檔案中心索閱有關招標方案及承
投責任書；亦可登入本署網頁（http://www.iam.gov.mo）免費下
載。如有意競投者從本署網頁下載上述文件，有責任在提交投
標書的期間，從本署網頁查閱倘有的更新或修正等資料。

截止遞交標書日期為二零一九年九月十二日中午十二時正。
參與競投之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中
心，並 須按招標方案繳交相應的臨時保證金澳門幣貳萬元正
（$20,000.00）。臨時保證金可以現金或抬頭為“市政署”之支
票或銀行擔保方式，到市政署大樓財務處出納繳交。

是次公開競投之開標日期則定於二零一九年九月十三日下午
三時正，於本署培訓中心（南灣大馬路中華廣場6樓）進行。

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), tomada na sessão de 16 de Agosto
de 2019, se acha aberto o concurso público para a «Prestação
de serviços de manutenção e reparação do Jardim Ecológico
do Trilho de Plantas Medicinais e Aromáticas (4.ª a 6.ª Fases)».
O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser
obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de expediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto para
os Assuntos Municipais, sito na Avenida de Almeida Ribeiro,
n.º 163, r/c, Macau, ou descarregados de forma gratuita através
da página electrónica deste Instituto (www.iam.gov.mo). Os
concorrentes que pretendam fazer o descarregamento dos documentos acima referidos assumem também a responsabilidade pela consulta de actualizações e alterações das informações
na nossa página electrónica durante o período de entrega das
propostas.
O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas
do dia 12 de Setembro de 2019. Os concorrentes devem entregar as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e
Arquivo do IAM e, de acordo com o programa do concurso,
prestar uma caução provisória no valor de $20 000,00 (vinte
mil patacas). A prestação da caução provisória pode ser efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do
IAM, sita no rés-do-chão do Edifício do IAM, por depósito
em numerário, cheque ou garantia bancária em nome do «Instituto para os Assuntos Municipais».
O acto público do concurso realizar-se-á no Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício
China Plaza, 6.º andar, pelas 15,00 horas do dia 13 de Setembro
de 2019.
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此外，本署安排於二零一九年九月二日上午十時，於路環石
排灣郊野公園大熊貓資訊中心舉行公開解釋會，及於公開解釋
會結束後隨即進行實地環境視察，以便競投者清晰及了解實際
工作環境。

關施敏

A Administradora do Conselho de Administração para os
Assuntos Municipais, Isabel Jorge.

（是項刊登費用為 $2,243.00）

(Custo desta publicação $ 2 243,00)

告 示

Edital

市政署市政管理委員會於二零一九年七月二十六日會議議決
重新界定筷子基一街，有關資料如下：
2036

O IAM realizará uma sessão de esclarecimento que terá lugar às 10,00 horas do dia 2 de Setembro de 2019 no Centro de
Informação do Panda Gigante de Macau, localizado no Parque
de Seac Pai Van de Coloane, e uma visita ao local após a sessão
de esclarecimento, para que os concorrentes possam conhecer
melhor o ambiente real de trabalho.
Instituto para os Assuntos Municipais, aos 22 de Agosto de
2019.

二零一九年八月二十二日於市政署
市政管理委員會委員
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筷子基一街，葡文為 Rua Um de Fái Chi Kei

Faz-se público que o Conselho de Administração para os
Assuntos Municipais do Instituto para os Assuntos Municipais, na sua sessão de 26 de Julho de 2019, deliberou aprovar
a alteração do limite da Rua Um de Fái Chi Kei, passando a
identificar-se pelo seguinte:
2036 Rua Um de Fái Chi Kei, em chinês 筷子基一街

屬花地瑪堂區

Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

由筷子基街314號與328號樓宇之間起，至船澳街止。

Começa na Rua de Fái Chi Kei, entre os prédios n.os 314 e 328,
e termina na Rua da Doca Seca.

此街道以往由筷子基街起，至筷子基巷止。

Esta via tinha outrora o começo na Rua de Fái Chi Kei e termina na Travessa de Fái Chi Kei.

為相關效力，本告示連同葡文文本刊登於《澳門特別行政區
公報》，並張貼於常貼告示處，以供知悉。

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 9 de Agosto de
2019.

二零一九年八月九日於市政署

市政管理委員會主席

Para os devidos efeitos, este edital, com a respectiva versão
chinesa, é publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, afixando-se também nos lugares de
estilo.

戴祖義

O Presidente do Conselho de Administração para os Assuntos
Municipais, José Maria da Fonseca Tavares.

（是項刊登費用為 $1,258.00）

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

統 計 暨 普 查 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

通 告
茲公佈，為填補統計暨普查局編制內公共行政管理範疇高
級技術員職程第一職階二等高級技術員一個職缺，以及填補開
考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年二月十三日第七期
《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理
制度的專業或職務能力評估開考通告，本局定於二零一九年九月
八日下午二時三十分為准考人舉行知識考試（筆試），時間為三

Aviso
Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais,
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão,
da carreira de técnico superior, área de gestão e administração
pública, do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de
Estatística e Censos (DSEC), e dos que vierem a verificar-se
até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 7, II Série, de 13 de Fevereiro de 2019, a prova de
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小時。考試地點為澳門理工學院（由高美士街澳門理工學院明
德樓正門進入）。

參加筆試的准考人的考場安排，以及與准考人有關的其他重
要資訊，已張貼於澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場十七樓統
計暨普查局。准考人可於辦公時間（週一至週四上午九時至下午
五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分）到上述地點查
閱，亦可在本局網頁（http://w w w.dsec.gov.mo/）及行政公職局
網頁（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年八月二十一日於統計暨普查局

局長

楊名就

conhecimentos (prova escrita) terá a duração de três horas e
será realizada no dia 8 de Setembro de 2019, às 14,30 horas, no
Instituto Politécnico de Macau (entrada pela porta principal do
Edifício Meng Tak deste Instituto, sito na Rua de Luís Gonzaga Gomes).
Informação sobre a distribuição dos candidatos pelas salas
aonde os mesmos se devem apresentar para a realização da
prova escrita, bem como outras informações de interesse dos
candidatos, serão afixadas na Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção,
n.os 411-417, Edif. Dynasty Plaza, 17.º andar, Macau, podendo
ser consultadas no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem como na página electrónica
destes Serviços (http://www.dsec.gov.mo/) e na página electrónica dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 21 de
Agosto de 2019.
O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

（是項刊登費用為 $1,654.00）

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

司 法 警 察 局

POLÍCIA JUDICIÁRIA
Anúncio

公 告
司法警察局通過考核方式進行對外開考，取錄及格者就讀
培訓課程和進行實習，以填補編制內刑事偵查人員組別之第一
職階二等刑事偵查員四十缺，有關開考通告刊登於二零一八年四
月二十五日第十七期第二組《澳門特別行政區公報》。現根據第
23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規第三十五條第
三款的規定，公佈體能測驗及格並獲准進入心理測驗之准考人
名單，該名單已張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓地
下行政輔助中心（長崎街23號入口），投考人亦可透過設置於本
局大樓及路氹分局地下的“資訊亭”查閱，或可瀏覽本局網頁：
www.pj.gov.mo。

同時根據上述行政法規第三十六條的規定，投考人可自本公
告在《澳門特別行政區公報》公佈翌日起計十個工作日內，就該
名單向許可開考的實體提起上訴。

二零一九年八月二十二日於司法警察局

局長

薛仲明

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo
35.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada,
para consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da
Amizade, n.º 823, Macau (entrada junto à Rua de Nagasaki,
n.º 23), podendo ser ainda consultada nos quiosques de informações instalados no rés-do-chão do mesmo Edifício e no da
Delegação de COTAI, bem como no sítio da internet desta
Polícia: www.pj.gov.mo, a lista dos candidatos aprovados nas
provas de aptidão física e admitidos ao exame psicológico do
concurso externo, de prestação de provas, para a admissão dos
candidatos considerados aptos, com destino à frequência do
curso de formação e respectivo estágio, com vista ao preenchimento de quarenta lugares de investigador criminal de 2.ª classe, 1.º escalão, do grupo de pessoal de investigação criminal
do quadro da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 17, II Série, de 25 de Abril de 2018.
Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
supracitado, os candidatos podem interpor recurso, no prazo
de dez dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data da
publicação deste anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau referente à presente lista, para a
entidade que autorizou a abertura do concurso.
Polícia Judiciária, aos 22 de Agosto de 2019.
O Director, Sit Chong Meng.

（是項刊登費用為 $1,462.00）

(Custo desta publicação $ 1 462,00)
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通 告
按 照二零一九 年八 月十 四日保 安司 司長 批 示，並 根 據 第
5/2006號法律、第2/2008號法律及經第4/2017號法律修改的第
14/20 09號法律，第26/99/ M號法令，第27/20 03號行政法規、
經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規，及經第
20/2010號行政法規修改的第9/2006號行政法規之規定，司法警
察局現通過以考核方式進行對外開考，取錄及格者就讀培訓課
程和進行實習，以填補本局編制內刑事偵查人員組別之第一職
階二等刑事偵查員二十八缺。
一、方式、期限及有效期
本對外開考以考核方式進行，對象是在報名期限結束前，具
備本通告第二點要件之男性及女性、與公職有聯繫或無聯繫之
人士。
開考報名表應自本通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日
緊接第一個工作日起計二十天內遞交。
當本開考所指之空缺被填補後，其有效期隨即終止。
二、投考條件
凡符合下述第1點或第2點條件的人士均可投考：
1. 在報名期限結束前，任何人士具備以下要求者，可報名參
加是次開考：
a）澳門特別行政區永久性居民；
b）具備十一年級學歷；
c）具備任職能力；
d）身體健康及精神健全；
e）持有由澳門特別行政區政府發出的有效輕型車輛駕駛執
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Aviso
Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 14 de Agosto de 2019, e nos termos
definidos nas Leis n.os 5/2006, 2/2008 e 14/2009, alterada pela
Lei n.º 4/2017, no Decreto-Lei n.º 26/99/M, nos Regulamentos
Administrativos n.os 27/2003 e 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, bem como no Regulamento
Administrativo n.º 9/2006, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 20/2010, se encontra aberto o concurso externo,
de prestação de provas, para a admissão dos candidatos considerados aptos, com destino à frequência do curso de formação
e respectivo estágio, com vista ao preenchimento de vinte e
oito lugares de investigador criminal de 2.ª classe, 1.º escalão,
do grupo de pessoal de investigação criminal do quadro da Polícia Judiciária:
I — Tipo, prazo e validade
Trata-se de concurso externo, de prestação de provas, destinado a indivíduos do sexo masculino e feminino, vinculados ou
não à função pública que, até ao termo do prazo de apresentação de candidaturas, reúnam os requisitos exigidos no ponto II
do presente aviso.
O prazo para a apresentação da ficha de inscrição em concurso 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.
A validade do concurso esgota-se com o preenchimento dos
respectivos lugares postos a concurso.
II — Condições de candidatura
Podem candidatar-se ao concurso os indivíduos que satisfaçam as condições no ponto 1. ou ponto 2.
1. Podem candidatar-se a este concurso os indivíduos que,
até ao termo do prazo de apresentação de candidaturas, reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos legais:
a) A residência permanente da Região Administrativa Especial de Macau;
b) A habilitação de 11 anos de escolaridade;
c) A capacidade profissional;
d) A aptidão física e mental;
e) Ser possuidor da carta de condução de veículos ligeiros,
válida e emitida pelo Governo da RAEM;

照；
f）截至報名期限結束日，年齡介乎二十一歲至三十歲。

f) Ter idade não inferior a 21 anos nem superior a 30, até à
data do termo do prazo de candidatura.

2. 已納入司法警察局刑事技術輔導員職程的人員可報名參

2. Pode ainda candidatar-se a este concurso o pessoal integrado na carreira de adjunto-técnico de criminalística da Polícia Judiciária.

加是次開考。
三、 投考方式
投考人須填寫第264/2017號行政長官批示核准的《開考報
名表》（格式三，可於印務局購買或在該局網頁w w w.io.gov.mo

III — Formalização de candidatura
A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação da
ficha de inscrição em concurso, aprovada pelo Despacho do
Chefe do Executivo n.º 264/2017 (modelo 3, pode ser comprado
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下載），並連同下列文件於指定期限及辦公時間內（週一至週
四，上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時四十五分；週
五，上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時三十分）親身到
澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓地下行政輔助中心（長崎
街23號入口）報名，投考人可透過本局網頁w w w.pj.gov.mo預約
報考時間。

投考人應提交下列文件：

a）有效身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

b）本 通告所要求之學歷證明文件副本（須出示正本作 核
對）；

c）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》（格式四，可於印務局購買或在該局網頁www.io.gov.
mo下載）；

d）由澳門特別行政區政府發出的有效輕型車輛駕駛執照副
本（須出示正本作核對）；

e）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出的個
人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職級、
聯繫性質、職級年資、公職年資，參加開考所需的工作表現評
核、職業培訓。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有a）、
b）及e）項所指文件，則免除提交，但須於報考時明確聲明。

四、職務內容
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na Imprensa Oficial ou obtido através de download no website
da mesma www.io.gov.mo), devendo a mesma ser entregue pessoalmente, acompanhada da documentação abaixo indicada,
dentro do prazo fixado e durante as horas de expediente (de
segunda a quinta-feira, das 9 horas às 13 horas, das 14 horas e
30 minutos às 17 horas e 45 minutos; sexta-feira, das 9 horas às
13 horas, das 14 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos),
no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823,
Macau (entrada junto à Rua de Nagasaki, n.º 23). A marcação
prévia para a apresentação presencial de candidaturas pela internet pode ser feita através do website www.pj.gov.mo.
Os candidatos devem apresentar:
a) Cópia do documento de identificação válido (apresentação
do original para confirmação);
b) Cópia do documento comprovativo das habilitações académicas exigidas no presente aviso (apresentação do original
para confirmação);
c) Nota curricular para concurso, aprovada pelo Despacho
do Chefe do Executivo n.º 264/2017 (modelo 4, pode ser comprada na Imprensa Oficial ou obtida através de download no
website da mesma www.io.gov.mo), assinada pelo próprio candidato;
d) Cópia da carta de condução de veículos ligeiros, válida
emitida pelo Governo da RAEM (apresentação do original
para confirmação);
e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a
que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função
pública, a avaliação do desempenho relevante para apresentação a concurso e a formação profissional.
Os candidatos, sendo vinculados aos serviços públicos ficam
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas
alíneas a), b) e e), caso se encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, devendo neste caso, ser declarado
expressamente tal facto na ficha de inscrição.
IV — Conteúdo funcional

二等刑事偵查員之主要工作：

a）按照上級的指引及指示，執行預防和調查犯罪的工作；

b）草擬刑事偵查的各類報告及圖表；

c）搜集和處理刑事情報；

d）在刑事專案調查中作出刑事程序行為；

e）使用武器、裝備、汽車及其他供其應用的技術性工具，並
妥善保存該等用具。

Ao investigador criminal de 2.ª classe compete, designadamente:
a) Executar, a partir de orientações e instruções superiores,
tarefas de prevenção e de investigação criminal;
b) Elaborar informações, relatórios, mapas, gráficos ou quadros no âmbito da investigação criminal;
c) Recolher e proceder ao tratamento da informação criminal;
d) Praticar actos processuais em inquéritos criminais;
e) Utilizar o armamento, o equipamento, as viaturas automóveis e os demais meios técnicos colocados à sua disposição e
zelar pela respectiva segurança e conservação.
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五、薪俸、權利及福利
第一職階二等刑事偵查員之薪俸點為附於第2/2008號法律
附表四之薪俸索引表之280點，享有公職一般制度規定的權利及
福利。
根據第2/2008號法律之附表，實習刑事偵查員可獲得薪俸
索引表之250點報酬。如已屬公務員，倘原職級之薪俸高於該薪
俸點，則根據第4/2017號法律修改的第14/2009號法律之規定，
維持原職薪俸。
根據第27/2003號行政法規之規定，就讀培訓課程期間，沒
有收取任何報酬之被錄取學員每月可收取相等於薪俸索引表之
170點之培訓月津貼。
六、甄選方法
根據第27/2003號行政法規之規定，錄取就讀培訓課程學員
之開考，包括下列甄選方法，且每一甄選方法均為淘汰制：
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V — Vencimento, direitos e regalias
O investigador criminal de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo
índice 280 da tabela indiciária de vencimentos, constante do
Mapa IV da Lei n.º 2/2008 e usufrui os direitos previstos no
regime geral da função pública.
De acordo com o mapa anexo à Lei n.º 2/2008, o investigador
criminal estagiário vence pelo índice 250 da referida tabela.
Tratando-se de funcionários, mantem-se o vencimento de origem se este for superior àquele índice, ao abrigo do disposto na
Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017.
Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 27/2003, aos
candidatos admitidos ao curso de formação, que não aufiram
qualquer remuneração, é atribuído um subsídio mensal de formação de valor equivalente ao índice 170 da mesma tabela.
VI — Método de selecção
Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 27/2003, os
métodos de selecção a utilizar no concurso de admissão ao curso de formação são os seguintes, sendo cada um dos métodos,
de carácter eliminatório:
— Prova de conhecimentos;

——知識考試；

— Exame médico;

——體格檢查；

— Exame psicológico;

——心理測驗；

— Entrevista profissional.

—— 專業面試。
七、甄選方法的目的
知識考試為筆試，用以評核投考人在進入職程所需的學歷
基礎上的一般知識及公民教育知識。知識考試時間為三小時。
體格檢查按所擔 任之職 務訂定標準評 估報考人 之體格 狀
況，由醫生檢查和體能測驗兩部份組成，且每一部份均具淘汰性
質。
投考人之健康狀況是否符合有關要求，以是次招聘體格檢
驗委員會作出之意見為準。如欲查詢有關醫生檢查和體能測驗
之詳情，可於辦公時間內到澳門友誼大馬路823號司法警察局大
樓地下行政輔助中心（長崎街23號入口）參閱，或瀏覽本局網頁
www.pj.gov.mo。
心理測驗是採用心理學的技術評估報考人的能力及性格特
徵，以確定其是否符合在司法警察局擔任職務的要求。
專業面試是確定及評估報考人為執行司法警察局職務所需
的道德及公民品德、專業資歷及專業經驗等專業條件。
八、培訓及實習
培訓課程為期不少於四個月。

VII — Objectivos dos métodos de selecção
A prova de conhecimentos é composta de uma prova escrita e
visa avaliar a educação cívica e os conhecimentos gerais dos candidatos ao nível das habilitações académicas exigidas para ingresso na carreira. A prova escrita tem a duração de três horas.
O exame médico visa avaliar as condições físicas dos candidatos, tendo em vista a função a desempenhar. Este exame
constará de duas partes: inspecção médica e provas de aptidão
física, cada uma delas com carácter eliminatório.
Os parâmetros de apreciação do estado sanitário são definidos por parecer da Junta de Recrutamento. Os pormenores
sobre inspecção médica e provas de aptidão física podem ser
consultados no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da
Amizade, n.º 823, Macau (entrada junto à Rua de Nagasaki,
n.º 23), durante as horas de expediente ou através do website da
mesma www.pj.gov.mo.
O exame psicológico visa avaliar, mediante o recurso a técnicas psicológicas, as capacidades e características da personalidade dos candidatos, tendo em vista determinar a sua adequação às exigências do exercício de funções na Polícia Judiciária.
A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos
relacionados com o perfil moral e cívico e com a qualificação e
a experiência profissional dos candidatos, necessários ao exercício de funções na Polícia Judiciária.
VIII — Formação e estágio
O curso de formação terá a duração mínima de quatro meses.
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培訓課程是按有關培訓課程規章進行，培訓課程成績及格
者方被錄取進行實習。
實習為期一年，以淘汰形式並按照《第二十一屆實習刑事偵
查員實習規章》進行。
《第二十一屆實習刑事偵查員培訓課程規章》及上述規章
可於辦公時間內到澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓地下
行政輔助中心（長崎街23號入口）參閱，或瀏覽本局網頁w w w.
pj.gov.mo。
九、 評分制度
第一項甄選方法：知識考試——50 %；
第二項甄選方法：體格檢查——及格或不及格；
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O curso de formação segue as disposições constantes do
respectivo regulamento. Os formandos aprovados no curso de
formação serão admitidos ao estágio.
O estágio, de carácter eliminatório, terá a duração de um
ano e segue as disposições constantes no regulamento do 21.º
Estágio para Investigador Criminal Estagiário.
O regulamento do 21.º Curso de Formação para Investigador
Criminal Estagiário e o regulamento de estágio acima referido
podem ser consultados no Núcleo de Apoio Administrativo, no
rés-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida
da Amizade, n.º 823, Macau (entrada junto à Rua de Nagasaki,
n.º 23), durante as horas de expediente ou através do website
desta Polícia.
IX — Sistema de classificação
1.º método de selecção: Prova de conhecimentos — 50%;
2.º método de selecção: Exame médico: apto ou inapto;
3.º método de selecção: Exame psicológico — 15%;

第三項甄選方法：心理測驗——15 %；

4.º método de selecção: Entrevista profissional — 35%.

第四項甄選方法：專業面試——35 %。

Todos os métodos de selecção são de carácter eliminatório.

各項甄選方法均屬淘汰性質。
在知識考試及專業面試中取得的成績均以0 分至10 0 分表
示，得分低於50分者，即被淘汰。
體格檢查的成績以及格或不及格表示，而體格檢查中之醫生
檢查或體能測驗其中一項不及格者，即被淘汰。
心理測驗的成績以100分、80分、60分、40分、20分表示，得
分低於60分者被視為不及格，即被淘汰。
最後成績是在各項甄選方法中得分的加權平均方式計算，
並將以0分至100分表示，各項甄選方法及格之投考人，將依其於
最後成績名單中的名次，並按開考通告所定空缺數目獲錄取修
讀培訓課程。
十、公佈名單
臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於澳門友誼大馬路
823號司法警察局大樓地下行政輔助中心（長崎街23號入口），
並上載到本局網頁www.pj.gov.mo。上述名單的張貼及查閱地點
亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。
最後成績名單經認可後將公佈於《澳門特別行政區公報》。

A prova de conhecimentos e entrevista profissional são classificados de 0 a 100 valores, sendo excluídos os candidatos que
obtenham classificação inferior a 50 valores.
Ao exame médico são atribuídas as menções qualitativas
como apto ou inapto, sendo excluídos os candidatos que obtenham a menção não apto no exame médico, quer na inspecção
médica, quer nas provas de aptidão físicas.
Ao exame psicológico é atribuída a notação de 100, 80, 60,
40 e 20. São considerados inaptos os candidatos que obtenham
classificação inferior a 60 pontos, sendo os mesmos excluídos.
A classificação final resulta da média ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados e adopta-se
a escala de 0 a 100 valores. A admissão ao curso de formação
dependerá da aprovação em todos os métodos de selecção, sendo os candidatos admitidos por ordem de graduação obtida na
lista de classificação final e de acordo com o número de lugares
indicado no aviso de abertura.
X — Publicitação das listas
As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão do
Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade,
n.º 823, Macau (entrada junto à Rua de Nagasaki, n.º 23), e disponibilizadas no website da mesma www.pj.gov.no. Os locais
de afixação e de acesso às listas supracitadas serão igualmente
publicados no Boletim Oficial da RAEM.
A lista classificativa final é publicada no Boletim Oficial da
RAEM, após a homologação.
XI — Programa das provas

十一、考試範圍
進入該職程所需學歷基礎上的一般知識及公民教育知識。

A educação cívica e os conhecimentos gerais dos candidatos
ao nível das habilitações académicas exigidas para ingresso na
carreira.
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XII — Legislação aplicável

十二、適用法例
本開考由第5/2006號法律、第2/2008號法律及經第4/2017號
法律修改的第14/2009號法律，第26/99/M號法令，第27/2003號行
政法規、經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規，及
經第20/2010號行政法規修改的第9/2006號行政法規規範。
十三、注意事項

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das
Leis n.os 5/2006, 2/2008 e 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017,
do Decreto-Lei n.º 26/99/M, dos Regulamentos Administrativos n.os 27/2003 e 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, bem como do Regulamento Administrativo n.º 9/2006, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 20/2010.
XIII — Observação

投考人所遞交之資料只作本局是次招聘用途，並將按照第
8/2005號法律的規定進行處理。
十四、典試委員會之組成

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para o
presente recrutamento desta Polícia. Todos os dados da candidatura serão tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005.
XIV — Composição do júri

根據第27/2003號行政法規第四條第三款之規定，典試委員
會之組成如下﹕
主席：副局長
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陳堅雄

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2003, o júri do concurso tem a seguinte composição:
Presidente: Chan Kin Hong, subdirector.

正選委員：廳長

馮浩賢

Vogais efectivos: Fong Hou In, chefe de departamento; e

廳長

梁文照

Luis Leong, chefe de departamento.

候補委員：司法警察學校校長
處長

Vogais suplentes: Suen Kam Fai, director da Escola de Polícia Judiciária; e

孫錦輝

蘇兆強

Sou Sio Keong, chefe de divisão.

二零一九年八月十六日於司法警察局

Polícia Judiciária, aos 16 de Agosto de 2019.
局長

薛仲明

O Director, Sit Chong Meng.

（是項刊登費用為 $11,382.00）

(Custo desta publicação $ 11 382,00)

懲 教 管 理 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

公 告

Anúncio

茲公佈，懲教管理局公共財政管理範疇高級技術員職程第
一職階二等高級技術員編制內一個職缺及以行政任用合同制度
填補一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的同一職
程、職級及職務範疇的職缺，經二零一九年七月三日第二十七期
《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業
或職務能力評估對外開考通告。現根據現行第14/2016號行政
法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款規
定，將投考人臨時名單張貼於澳門南灣大馬路中華廣場8樓A座
懲教管理局服務諮詢中心（查閱時間：週一至週四上午九時至下
午五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上載於

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos» vigente, se encontra afixada no Centro
de Atendimento e Informação da DSC, sito em Macau, na
Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar A (horário
de consulta: de segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada nas páginas electrónicas da DSC (http://www.dsc.gov.mo/) e dos SAFP
(http://www.safp.gov.mo/), a lista provisória dos candidatos ao
concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, aberto por
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 27, II Série, de 3 de Julho de 2019, para
o preenchimento de um lugar vago no quadro e um lugar vago,
em regime de contrato administrativo de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico
superior, área de gestão financeira pública, da Direcção dos
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懲教管理局網頁（http://w w w.dsc.gov.mo/）及行政公職局網頁
（http://www.safp.gov.mo/）。
二零一九年八月二十二日於懲教管理局

Serviços Correccionais, e dos que vierem a verificar-se nesta
Direcção de Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional, até ao termo da validade do concurso.
Direcção dos Serviços Correccionais, aos 22 de Agosto de
2019.

代局長

呂錦雲

A Directora dos Serviços, substituta, Loi Kam Wan.

（是項刊登費用為 $1,462.00）

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

通 告

Aviso
(Concurso n.º: 2019/I03/AP/OQ)

（開考編號：2019/I03/AP/OQ）

Prova de conhecimentos (prova prática)

知識考試（實踐考試）
茲公佈，懲教管理局以行政任用合同制度填補本局電工範
疇技術工人職程第四職階技術工人兩個職缺，以及填補開考有
效期屆滿前本局出現的同一職程及同一職務範疇的職缺，經二
零一九年三月二十日第十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊
登以對外開考進行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通
告。現通知在確定名單中的准考人，知識考試（實踐考試）舉行
的日期、時間及地點。

日期

21/09/2019（星期六）

時間

10H00-13H00（共3小時）

地點

懲教管理局

地址

Relativamente ao concurso de avaliação de competências
profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares vagos, de
operário qualificado, 4.º escalão, da carreira de operário qualificado, área de electricista, em regime de contrato administrativo de provimento, da Direcção dos Serviços Correccionais,
e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços, na
mesma carreira e área funcional, até ao termo da validade do
concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 20
de Março de 2019, informam-se os candidatos admitidos constantes da lista definitiva, da data, hora e local de realização da
prova de conhecimentos (prova prática).
Data

21/09/2019 (Sábado)

Hora

10,00-13,00 horas
(duração de 3 horas)

Local

Direcção dos Serviços Correccionais

Endereço

Rua de S. Francisco Xavier, Estrada
de Cheoc Van, Coloane, Macau

澳門路環竹灣馬路聖方濟各街

辦理進入懲教管理局

Prazo para o tratamento
do registo da entrada na
Direcção dos Serviços
Correccionais

09H45

登記的截止時間

參加知識考試（實踐考試）的准考人的其他重要資訊，於本
通告公佈於《澳門特別行政區公報》之日，張貼於澳門南灣大馬
路中華廣場8樓A座懲教管理局服務諮詢中心。准考人可於辦公
時間（週一至週四上午九時至下午五時四十五分；週五上午九
時至下午五時三十分）到上述地點查閱，亦可在懲教管理局網
頁（http://w w w.dsc.gov.mo/）或行政公職局網頁（http://w w w.
safp.gov.mo/）查閱。

As demais informações para a realização da prova de conhecimentos (prova prática), bem como outras informações de
interesse dos candidatos, serão afixadas, no mesmo dia, no
Centro de Atendimento e Informação da DSC, sito em Macau, na Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A»,
podendo ser consultadas no local indicado dentro do horário
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem como nas páginas electrónicas da DSC (http://www.dsc.gov.mo/) ou dos SAFP (http://
www.safp.gov.mo/).
Direcção dos Serviços Correccionais, aos 20 de Agosto de
2019.

二零一九年八月二十日於懲教管理局
局長
（是項刊登費用為 $2,085.00）

9,45 horas

程况明

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.
(Custo desta publicação $ 2 085,00)
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衛 生 局

SERVIÇOS DE SAÚDE

名 單

Listas

根據二零一九年五月八日第十九期《澳門特別行政區公報》
第二組內刊登的通告，以及按照經第24/2018號行政法規修改的
三月十五日第8/99/M號法令規定而進行的內科專科培訓的全部
同等學歷認可評核考試，該評核成績已於二零一九年八月十九日
獲社會文化司司長確認，現公佈如下：
被淘汰的投考人：

分數

備註

Meira de Jesus Pereira Sales Marques, Elisa ...... 8.5

a）

備註：

Classificativa da prova de avaliação para o reconhecimento
de equivalência total de formação em medicina interna, realizado de acordo com o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março,
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018, e nos
termos do aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 19, II Série, de 8 de Maio
de 2019, homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 19 de Agosto de 2019:
valores Nota

Candidato excluído:
Meira de Jesus Pereira Sales Marques, Elisa.....

8,5

a)

Nota:
a) Por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores na prova
prática.

a）實踐考試得分低於9.5分。
二零一九年七月二十六日於衛生局

Serviços de Saúde, aos 26 de Julho de 2019.
O Júri:

典試委員會：
主席：內科顧問醫生

Presidente: Dr. Ip Chi Tat, médico consultor de medicina interna.

葉志達醫生

正選委員：內科主治醫生

Vogais efectivos: Dr. Ip Kar Hung, médico assistente de medicina interna; e

葉家雄醫生

香港醫學專科學院代表

Prof. Li Kam Tao, Philip, representante da Academia de Medicina de Hong Kong.

李錦滔教授

（是項刊登費用為 $1,417.00）

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

（開考編號：00219/01-TS）

(Ref. do Concurso n.º 00219/01-TS)

衛生局以行政任用合同制度填補統計範疇高級技術員職程
第一職階二等高級技術員一個職缺，以及填補開考有效期屆滿
前出現的職缺，經二零一九年二月八日第六期《澳門特別行政區
公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能力評估對
外開考通告，現公佈最後成績名單如下：

合格投考人︰
名次
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姓名

De classificação final dos candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um
lugar vago, em regime de contrato administrativo de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de
técnico superior, área de estatística, dos Serviços de Saúde, e
dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da
validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II
Série, de 8 de Fevereiro de 2019:
Candidatos aprovados:

身份證編號

最後成績

Ordem   Nome    N.º do BIR  Classificação final

1.º 程沛恒

1497XXXX ......................................... 66.75

1.º

Cheng, Peiheng

1497XXXX........................... 66,75

2.º 張偉健

5137XXXX ......................................... 63.08

2.º

Cheong, Wai Kin 5137XXXX........................... 63,08

3.º 黃志輝

5173XXXX ......................................... 61.55

3.º

Wong, Chi Fai

4.º 曹俊豪

5145XXXX ......................................... 61.28

4.º

Chou, Chon Hou 5145XXXX............................ 61,28

5.º 吳家寶

5158XXXX ......................................... 60.93

5.º

Ng, Ka Pou

5158XXXX........................... 60,93

6.º 陳碧雯

1278XXXX ......................................... 58.77

6.º

Chan, Pek Man

1278XXXX........................... 58,77

5173XXXX............................ 61,55

澳門特別行政區公報——第二組
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根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規
《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十六條的規定，投考
人可自本名單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計十個工作
日內，就本名單向許可開考的實體提起上訴。
（經二零一九年八月十五日社會文化司司長的批示認可）

二零一九年八月八日於衛生局
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Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem
interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do
concurso, no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte
à data da publicação da presente lista no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 15 de Agosto de 2019).

Serviços de Saúde, aos 8 de Agosto de 2019.

典試委員會：

O Júri:
主席：研究暨策劃室主任
正選委員：首席高級技術員

黃靜波
陳文詩

Presidente: Wong Cheng Po, chefe do Gabinete de Estudos e
Planeamento.
Vogais efectivos: Chan Man Si, técnico superior principal; e

顧問高級技術員

方域恆

Fong Wek Hang, técnico superior assessor.

（是項刊登費用為 $2,085.00）

(Custo desta publicação $ 2 085,00)

公 告

Anúncios

第32/P/19號公開招標

Concurso Público n.º 32/P/19

根據社會文化司司長於二零一九年八月十二日作出的批示，
為取得“向衛生局供應用後即棄尿片及衛生巾”進行公開招標，
有意投標者可從二零一九年八月二十八日起，於辦公日上午九時
至下午一時及下午二時三十分至五時三十分，前往位於澳門加思
欄馬路五號一樓衛生局物資供應暨管理處查詢有關投標詳情，
並繳付澳門幣肆拾陸元整（$46.00）以取得本次招標的招標方案
和承投規則影印本（繳費地點：衛生局司庫科），亦可於本局網頁
（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）本局文書科。遞
交投標書之截止時間為二零一九年九月三十日下午五時四十五
分。

開標將於二零一九年十月三日上午十時在位於澳門加思欄
馬路五號地下的“多功能會議室”舉行。

投標者須以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門幣
壹拾萬元整（$100,000.00），或以抬頭人/受益人為“衛生局”的
等額銀行擔保/保險擔保，作為臨時擔保。

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Agosto de 2019,
se encontra aberto o concurso público para o «Fornecimento
de fraldas descartáveis e pensos higiénicos aos Serviços de
Saúde», cujo programa do concurso e o caderno de encargos
se encontram à disposição dos interessados desde o dia 28 de
Agosto de 2019, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e
das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisionamento e
Economato destes Serviços, sita no 1.º andar da Estrada de S.
Francisco, n.º 5, Macau, onde serão prestados esclarecimentos
relativos ao concurso, estando os interessados sujeitos ao pagamento de $46,00 (quarenta e seis patacas), a título de custo das
respectivas fotocópias (local de pagamento: Secção de Tesouraria dos Serviços de Saúde) ou ainda mediante a transferência
gratuita de ficheiros pela internet na página electrónica dos S.S.
(www.ssm.gov.mo).
As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral
destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de
São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 17,45
horas do dia 30 de Setembro de 2019.
O acto público deste concurso terá lugar no dia 3 de Outubro
de 2019, pelas 10,00 horas, na «Sala Multifuncional», sita no r/c
da Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau.
A admissão ao concurso depende da prestação de uma caução
provisória no valor de $100 000,00 (cem mil patacas) a favor
dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em numerário ou
em cheque, na Secção de Tesouraria destes Serviços ou através
de garantia bancária/seguro-caução de valor equivalente.
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Serviços de Saúde, aos 22 de Agosto de 2019.

二零一九年八月二十二日於衛生局
局長

李展潤

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 1,779.00）

(Custo desta publicação $ 1 779,00)

（開考編號：A21/CS/ESTO/2019）

(Ref. do Concurso n.º A21/CS/ESTO/2019)

為填補衛生 局行政任用合同醫生職 程醫院職 務範疇 第一
職 階主任醫生（口腔科專 科）一缺，經二零一九年六月五日第
二十三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行限
制性晉級開考的公告。根據第131/2012號行政長官批示《醫生職
程開考程序規章》第十一條規定，投考人確定名單已張貼在若憲
馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）及已上載於本局網
頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一九年八月二十二日於衛生局

局長

李展潤

Informa-se que, nos termos definidos do artigo 11.º do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do
Procedimento Concursal da Carreira Médica), se encontra
afixada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do
Visconde de S. Januário, e disponível na página electrónica
destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), a lista definitiva dos
candidatos ao concurso de acesso, condicionado, de prestação
de provas, para o preenchimento de um lugar de chefe de serviço, 1.º escalão, da carreira médica, área funcional hospitalar,
área profissional de estomatologia, em regime de contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto por
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 5 de Junho de 2019.
Serviços de Saúde, aos 22 de Agosto de 2019.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $986.00）

(Custo desta publicação $ 986,00)

（開考編號：02319/04-MP）

(Ref. do Concurso n.º 02319/04-MP)

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補重型車輛司機職
程第一職階重型車輛司機十四個職缺，經二零一九年三月十三
日第十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制
度的專業或職務能力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號
行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選
及晉級培訓》第三十五條第三款的規定，將衛生局專業或職務能
力評估對外開考的投考人的知識考試（駕駛實踐考試）成績名
單張貼在澳門若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）
（查閱時間：週一至週四上午九時至下午五時四十五分；週五上
午九時至下午五時三十分），並上載於衛生局網頁（ht tp://w w w.
ssm.gov.mo）及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo）。

二零一九年八月二十二日於衛生局

局長

李展潤

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau,
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas
e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista classificativa da
prova de conhecimentos (prova prática de condução) dos candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada,
para o preenchimento de catorze lugares vagos de motorista de
pesados, 1.º escalão, da carreira de motorista de pesados, em
regime de contrato administrativo de provimento dos Serviços
de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 11, II Série, de 13 de Março de 2019.
Serviços de Saúde, aos 22 de Agosto de 2019.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $1,258.00）

(Custo desta publicação $ 1 258,00)
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(Ref. do Concurso n.º 02219/04-ML)

（開考編號：02219/04-ML）

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補輕型車輛司機職
程第一職階輕型車輛司機兩個職缺，經二零一九年三月十三日第
十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的
專業或職務能力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號行政
法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉
級培訓》第三十五條第三款的規定，將衛生局專業或職務能力評
估對外開考的投考人的知識考試（駕駛實踐考試）成績名單張
貼在澳門若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）（查
閱時間：週一至週四上午九時至下午五時四十五分；週五上午九
時至下午五時三十分），並上載於衛生局網頁（http://w w w.ssm.
gov.mo）及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo）。

二零一九年八月二十二日於衛生局

局長

李展潤

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau,
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário
de expediente, segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas, e disponibilizada na página
electrónica destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e dos
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista classificativa da prova de conhecimentos (prova prática de condução) dos candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou
funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o
preenchimento de dois lugares vagos de motorista de ligeiros,
1.º escalão, da carreira de motorista de ligeiros, em regime de
contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde,
e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da
validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 11, II
Série, de 13 de Março de 2019.
Serviços de Saúde, aos 22 de Agosto de 2019.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $1,224.00）

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

（開考編號：A14/CS/GO/2019）

(Ref. do Concurso n.º A14/CS/GO/2019)

為填補衛生局人員編制內醫生職程醫院職務範疇第一職階
主任醫生（婦產科專科）一缺，經二零一九年六月五日第二十三
期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行限制性晉
級開考的公告。根據第131/2012號行政長官批示《醫生職程開
考程序規章》第十一條規定，投考人確定名單已張貼在若憲馬路
衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）及已上載於本局網頁：
http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一九年八月二十二日於衛生局

局長

李展潤

Informa-se que, nos termos definidos do artigo 11.º do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do
Procedimento Concursal da Carreira Médica), se encontra
afixada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do
Visconde de S. Januário, e disponível na página electrónica
destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), a lista definitiva dos
candidatos ao concurso de acesso, condicionado, de prestação
de provas, para o preenchimento de um lugar de chefe de serviço, 1.º escalão, da carreira médica, área funcional hospitalar,
área profissional de ginecologia e obstetrícia, do quadro de
pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 23, II Série, de 5 de Junho de 2019.
Serviços de Saúde, aos 22 de Agosto de 2019.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $986.00）

(Custo desta publicação $ 986,00)

（開考編號：A15/CS/ANES/2019）

(Ref. do Concurso n.º A15/CS/ANES/2019)

為填補衛生 局人員編制內醫生職 程醫院職 務範疇 第一職
階主任醫生（麻醉科專 科）兩缺，經二零一九年六月十二日第

Informa-se que, nos termos definidos do artigo 11.º do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da Carreira Médica), se encontra afixada,
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na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro
Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de
S. Januário, e disponível na página electrónica destes Serviços
(http://www.ssm.gov.mo), a lista definitiva dos candidatos ao
concurso de acesso, condicionado, de prestação de provas, para
o preenchimento de dois lugares de chefe de serviço, 1.º escalão,
da carreira médica, área funcional hospitalar (área profissional
de anestesiologia), do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde,
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 12 de Junho
de 2019.
Serviços de Saúde, aos 22 de Agosto de 2019.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $1,065.00）

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

（開考編號：01019/02-TSS）

(Ref. do Concurso n.º 01019/02-TSS)

為錄取六名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職程（康
復職務範疇——語言治療）所必需的實習，以便填補衛生局行
政任用合同高級衛生技術員職程第一職階二等高級衛生技術員
（康復職務範疇——語言治療）六個職缺。經二零一九年三月
十三日第十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式
進行對外開考通告。本局定於二零一九年九月十二日舉行甄選面
試，考試地點如下：
——衛生 局 仁伯 爵 綜 合 醫 院 C 1 層 遠 程 醫 療 會 診 中 心會

Torna-se pública que, para os candidatos ao concurso externo de prestação de provas, para a admissão de seis estagiários
ao estágio necessário para ingresso na carreira de técnico
superior de saúde de 2.ª classe, área funcional de reabilitação
— terapia da fala, para o preenchimento de seis lugares vagos
de técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, área
funcional de reabilitação — terapia da fala, da carreira de técnico
superior de saúde dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 11, II Série, de 13 de Março de 2019, a entrevista
de selecção, e será realizada no dia 12 de Setembro de 2019, no
seguinte local:
— Sala de reunião do Centro de Telemedicina na C1 do
Centro Hospitalar Conde de S. Januário dos Serviços de Saúde.

議室。
參加甄選面試的准考人的日期及時間安排等詳細資料以及
與准考人有關的其他重要資訊，已張貼於澳門若憲馬路衛生局
人事處。准考人可於辦公時間（週一至週四上午九時至下午五時
四十五分；週五上午九時至下午五時三十分）到上述地點查閱，
亦可在本局網頁（http://w w w.ssm.gov.mo/）及行政公職局網頁
（http://www.safp.gov.mo/）查閱。
二零一九年八月二十三日於衛生局

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que
cada candidato se deve apresentar para a realização da entrevista de selecção, bem como outras informações de interesse
dos candidatos encontram-se afixadas na Divisão de Pessoal
dos Serviços de Saúde, sita na Estrada do Visconde de S. Januário de Macau, podendo ser consultadas no local indicado dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00
às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem como
nas páginas electrónicas dos Serviços de Saúde — http:// www.
ssm.gov.mo/ — e da Direcção dos Serviços de Administração e
Função Pública — http://www.safp.gov.mo/.
Serviços de Saúde, aos 23 de Agosto de 2019.

局長

李展潤

（是項刊登費用為 $1,462.00）

（開考編號：A09/CS/CIR/2019）
為填補衛生 局人員編制內醫生職 程醫院職 務範疇 第一職
階主任醫生（普通外科專 科）一缺，經二零一九年七月三日第
二十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行限

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.
(Custo desta publicação $ 1 462,00)

(Ref. do Concurso n.º A09/CS/CIR/2019)
Informa-se que, nos termos definidos no artigo 11.º do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do
Procedimento Concursal da Carreira Médica), se encontra
afixada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada
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制性晉級開考的公告。根據第131/2012號行政長官批示《醫生職
程開考程序規章》第十一條規定，投考人臨時名單已張貼在若憲
馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）及已上載於本局網
頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一九年八月二十三日於衛生局

局長

李展潤
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no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do
Visconde de S. Januário, e disponível na página electrónica
destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos
candidatos ao concurso de acesso, condicionado, de prestação
de provas, para o preenchimento de um lugar de chefe de serviço, 1.º escalão, da carreira médica, área funcional hospitalar,
área profissional de cirurgia geral, do quadro de pessoal dos
Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 27, II
Série, de 3 de Julho de 2019.
Serviços de Saúde, aos 23 de Agosto de 2019.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $1,020.00）

(Custo desta publicação $ 1 020,00)

（開考編號：00519/03-TS）

(Ref. do Concurso n.º 00519/03-TS)

茲公佈，衛生局以行政任用合同制度填補公共關係範疇高
級技術員職程第一職階二等高級技術員一個職缺，以及填補開
考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年二月八日第六期《澳
門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職
務能力評估對外開考通告。現公佈知識考試成績名單的更正，該
更正已張貼於澳門若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫
院內）（查閱時間：週一至週四上午九時至下午五時四十五分；
週五上午九時至下午五時三十分），並上載於衛生局網頁（http://
w w w.s sm.gov.mo）及行政公職局網頁（ht t p://w w w.sa f p.gov.
mo）。

二零一九年八月二十三日於衛生局

局長

李展潤

Torna-se público que se encontra afixada na Divisão de
Pessoal dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário,
Macau, podendo ser consultada no local indicado, dentro do
horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45
horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada
na página electrónica destes Serviços, em http://www.ssm.gov.
mo/ e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a rectificação da
lista classificativa da prova de conhecimentos dos candidatos
ao concurso de avaliação de competências profissionais ou
funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o
preenchimento de um lugar vago, em regime de contrato administrativo de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º
escalão, da carreira de técnico superior, área de relações públicas, dos Serviços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto por
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 6, II Série, de 8 de Fevereiro de 2019.
Serviços de Saúde, aos 23 de Agosto de 2019.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $1,178.00）

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

教 育 暨 青 年 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
E JUVENTUDE

公 告
茲公佈，教育暨青年局以行政任用合同填補本局以下範疇以
下職程的職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經
二零一八年十二月十二日第五十期《澳門特別行政區公報》第二
組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或職務能力評估開
考通告。本局定於二零一九年九月九日至二十日為專業或職務能

Anúncio
Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais,
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento dos seguintes lugares vagos, das seguintes carreiras e
áreas, em regime de contrato administrativo de provimento,
da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e dos que
vierem a verificar-se até ao termo da validade dos concursos,
abertos por avisos publicados no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 50, II Série, de 12 de
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力評估開考的准考人舉行甄選面試，時間為十五分鐘。考試地點
為澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

——第一職階二等高級技術員（建築範疇）一缺
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Dezembro de 2018, as entrevistas de selecção dos candidatos
admitidos aos concursos de avaliação de competências profissionais ou funcionais, com a duração de 15 minutos, terão lugar
entre 9 e 20 de Setembro de 2019, e serão realizadas no seguinte local: Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, sita
na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau:

——第一職階二等高級技術員（土木工程範疇）五缺

— Um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área de arquitectura;

——第一職階二等高級技術員（社會工作範疇）一缺

— Cinco lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º
escalão, área de engenharia civil;

參加甄選面試准考人的地點、日期及時間安排等詳細資料，

— Um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área de serviço social.

以及與准考人有關的其他重要資訊，將於二零一九年八月二十八
日張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。准考人
可於辦公時間（週一至週四上午九時至下午五時四十五分；週
五上午九時至下午五時三十分）到上述地點查閱，亦可在本局網
頁（http://w w w.dsej.gov.mo）及行政公職局網頁（http://w w w.
safp.gov.mo）查閱。

二零一九年八月二十二日於教育暨青年局

代局長

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que
cada candidato se deve apresentar para a realização da entrevista de selecção, bem como outras informações de interesse dos
candidatos serão afixadas no dia 28 de Agosto de 2019, na Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida
de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, podendo ser consultadas no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda
a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às
17,30 horas), bem como na electrónica destes Serviços (http://
www.dsej.gov.mo) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo).
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 22 de
Agosto de 2019.

梁慧琪（副局長）

A Directora dos Serviços, substituta, Leong Vai Kei, subdirectora.

（是項刊登費用為 $2,005.00）

(Custo desta publicação $ 2 005,00)

旅 遊 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

通 告

Aviso

專業或職務能力評估開考通告

按照二零一九年八月五日社會文化司司長批示，並根據經第
23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招
聘、甄選及晉級培訓》及經第4/2017號法律修改的第14/2009號
法律《公務人員職程制度》的規定，旅遊局進行統一管理制度的
專業或職務能力評估對外開考，以填補旅遊局人員編制內翻譯
員職程第一職階二等翻譯員（中葡）三個職缺，以及填補開考有
效期屆滿前本局出現的職缺。

Aviso de abertura do concurso de avaliação de competências
profissionais ou funcionais
Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 5 de Agosto de 2019, e nos termos definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), com as alterações introduzidas pelo
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, na Lei n.º 14/2009
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos),
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, 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 intérprete-tradutor
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor, línguas chinesa e portuguesa, do quadro do pessoal da Direcção
dos Serviços de Turismo, e dos que vierem a verificar-se nesta
Direcção de Serviços até ao termo da validade do concurso:
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1. 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開考，旨在
通過對擔任翻譯員（中葡）所需的特定勝任力進行評估，填補旅
遊局翻譯員職程第一職階二等翻譯員編制內三個職缺，以及填
補開考有效期屆滿前本局出現的職缺。

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

2. 薪俸、權利及福利

第一職階二等翻譯員，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》第二十七條第一款附件一
表七所載的440點，並享有公職一般制度所規定的權利及福利。

3. 職務內容

二等翻譯員須尊重文章內容和寫作風格，把以某種語言寫
成的文章翻譯成另一種語言：細讀和分析原文，以理解原文的
整體意思；將該意思轉換為目標語言，力求忠於原文的思想和主
題，儘量保持作者的寫作風格；有需要時可參閱字典或其他工具
書，以便正確地傳達技術或科學術語；重讀譯文，作出認為合適
的修改。可專注於某一特別範疇的翻譯，並執行視其情況而指派
的工作。尊重談話的確實意思，將口述文章和談話從一種語言翻
譯成另一種語言。
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1. Tipo e validade
Trata-se de concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais do regime de gestão uniformizada, a cargo
da Direcção dos Serviços de Turismo, para o preenchimento
de três lugares vagos no quadro, de intérprete-tradutor de 2.ª
classe, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor, e dos que
vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade
do concurso, e consiste na avaliação das competências específicas necessárias ao exercício de funções de intérprete-tradutor,
línguas chinesa e portuguesa.
A validade do 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 na Direcção dos Serviços
de Turismo, na mesma carreira e categoria.
2. Vencimento, direitos e regalias
O intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 440 da tabela indiciária, constante do Mapa 7 do Anexo I,
a que se refere o n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 14/2009 (Regime
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), alterada
pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no
regime geral da Função Pública.
3. Conteúdo funcional
Ao intérprete-tradutor de 2.ª classe compete efectuar a
tradução de textos escritos de uma das línguas oficiais para a
outra e vice-versa, procurando respeitar o conteúdo e a forma
dos mesmos; faz interpretação consecutiva ou simultânea de
intervenções orais de uma das línguas oficiais para outra e
vice-versa, procurando respeitar o sentido exacto do que é dito
pelos intervenientes; presta serviços de peritagem oficial em
documentos escritos em qualquer das línguas oficiais; pode ser
especializado em certos tipos de tradução ou de interpretação
e ser designado em conformidade.
4. Condições de candidatura

4. 投考條件

於本開考報考期限屆滿前，投考人必須符合以下條件，方可
投考：

a）根據第23/2017號行政法規第二條第一款的規定，在填補
公共部門第一職階二等高級技術員職位空缺的統一管理開考編
號：001-2016-TS-01之綜合能力評估程序（開考通告刊登於二零
一六年十月十九日第四十二期第二組《澳門特別行政區公報》），
在有關成績名單中評為“合格”或“獲豁免”的人士；

或在第002-2018-LIC-01號綜合能力評估開考（開考通告刊
登於二零一八年八月二十九日第三十五期第二組《澳門特別行政
區公報》，學士學位學歷程度的綜合能力評估開考）中評為合格

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as
seguintes condições, até ao termo do prazo da apresentação de
candidatura:
a) Tenham sido considerados «apto» ou «dispensado» na
etapa de avaliação de competências integradas do concurso de
gestão uniformizada n.º 001-2016-TS-01, publicado por aviso
de 19 de Outubro de 2016, no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, aberto para o
preenchimento de lugares de técnico superior de 2.a classe, 1.º
escalão, dos serviços públicos, conforme as respectivas listas
classificativas, nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento
Administrativo n.º 23/2017;
Ou tenham sido aprovados no concurso de avaliação de competências integradas referente a habilitações académicas de licenciatura, no Concurso de Avaliação de Competências Integradas n.º 002-2018-LIC-01, aberto por aviso publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 35, II
Série, de 29 de Agosto de 2018;

投考人；

或符合經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法

Ou se encontrem nas condições das alíneas 1) a 5) do n.º 3
do artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
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規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二條第三款第（一）
項至第（五）項的人士，均可報考；

b）澳門特別行政區永久性居民；

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

d）具備屬中葡翻譯或語言（中文或葡文）範疇的經第4/2017
號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》第五條第
二款所指的學歷，或具屬其他範疇的第五條第二款所指的學歷
並完成培訓課程（例如：為期不多於兩年的中葡文翻譯及傳譯學
習計劃）；

e）掌握兩種正式語文（中文及葡文）。

5. 報考方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

提交投考文件的期限為二十日，自本通告公佈於《澳門特別
行政區公報》之日緊接的首個工作日起計。

投考人須以紙張方式或電子方式提交經投考人填妥並簽署
的經第264/2017號行政長官批示核准的《專業或職務能力評估
開考報名表》，並須附同准考要件的證明文件。

5.1 應提交的文件：
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balhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento
Administrativo n.º 23/2017;
b) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa
Especial de Macau;
c) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de
funções públicas, previstos nas alíneas b) a e) do n.º 1 do artigo
10.º do ETAPM, em vigor;
d) Possuam habilitações académicas, a que se refere o n.º 2
do artigo 5.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 4/2017,
em tradução e interpretação (chinês e português) ou em línguas (chinesa ou portuguesa), ou em qualquer outra área e curso de formação (por exemplo: Programa de Aprendizagem de
Tradução e Interpretação das Línguas Chinesa e Portuguesa,
com a duração não superior a dois anos);
e) Dominem as duas línguas oficiais (língua chinesa e portuguesa).
5. Formas e local de apresentação de candidatura e documentos comprovativos dos requisitos exigidos que a devem
acompanhar
O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte dias,
contados a partir do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
A candidatura ao concurso faz-se mediante apresentação,
em suporte de papel ou em suporte electrónico, 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, devidamente preenchida e assinada pelo candidato e acompanhada
dos comprovativos dos requisitos exigidos para admissão ao
concurso.
5.1 Documentos a apresentar:

a）身份證明文件副本；

b）學歷證明文件副本；

c）完成中葡翻譯的培訓課程的證明文件副本（如具備本通
告第4點所指其他範疇的第五條第二款所指的學歷）；

d）以經第264/2017號行政長官批示核准的格式編製投考的
履歷；

e）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出的個
人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職級、
聯繫性質、職級年資、公職年資、參加開考所需的工作表現評
核、職業培訓。

上述a）、b）和c）項所指文件的副本可以是普通副本、正本
或經認證的副本，如投考人所提交的文件為普通副本，應於經第

a) Cópia do documento de identificação;
b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações
académicas;
c) Cópia dos documentos comprovativos dos cursos de formação complementar em tradução e interpretação — chinês e
português (se possuir habilitação académica a que se refere o
n.º 2 do artigo 5.º em qualquer outra área prevista no ponto 4 do
presente aviso);
d) Nota curricular para concurso, de modelo aprovado pelo
Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017;
e) Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natureza
do vínculo, a antiguidade na categoria e na função pública, a
avaliação do desempenho relevante para apresentação a concurso e a formação profissional.
Os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) podem ser
cópias simples, originais ou cópias autenticadas, se o candidato
tiver apresentado cópias simples dos documentos, deve entre-
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23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招
聘、甄選及晉級培訓》第三十七條第四款（二）項所指的提交文
件期間，提交該等文件的正本或經認證的副本。

與公共部門有聯繫的投考人，如上述a）、b）、c）和e）項所
指文件在其個人檔案已存有，則無須提交，但須於報考時作出聲
明。

5.2 紙張方式
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gar os originais ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos a que se
refere a alínea 2) do n.º 4 do artigo 37.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos),
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a),
b), c) e e), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado expressamente tal facto na apresentação da candidatura.
5.2 Em suporte de papel

經投考人填妥並簽署的經第264/2017號行政長官批示核准
的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投考人或他人（無須
提交授權書）在報考期限內的辦公時間（週一至週四，上午九時
至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五，上午九時至
下午一時，下午二時三十分至五時三十分）親身到澳門宋玉生廣
場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局之接待櫃檯提交，並附同5.1
所指的文件。

5.3 電子方式

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcionais», aprovada pelo Despacho
do Chefe do Executivo n.º 264/2017, assinada pelo candidato,
acompanhada dos documentos referidos no n.º 5.1, 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), no balcão de Atendimento da Direcção
dos Serviços de Turismo, sito no Edifício «Hot Line», Alameda
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 12.º andar, Macau.
5.3 Em suporte electrónico

投考人須在報考的期限內，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），填寫及提交所
提供的《專業或職務能力評估開考報名表》。

電子方式報考的截止日期及時間與紙張方式相同。

6. 甄選方法

6.1 甄選以下列方式進行：

a）第一項甄選方法：知識考試（淘汰制，分筆試和口試兩階
段進行）；

第一階段：筆試時間三小時（淘汰制）；

第二階段：口試時間三十分鐘（淘汰制）。

b）第二項甄選方法：甄選面試（淘汰制）；

c）第三項甄選方法：履歷分析。

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 papel termina no mesmo dia e à mesma hora.
6. Métodos de selecção
6.1 São métodos de selecção os seguintes:
a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (com
carácter eliminatório), que se revestirão sob a forma de prova
escrita e de prova oral, realizadas em 2 fases;
1.a fase: Prova escrita, com a duração de 3 horas (com carácter eliminatório);
2.a fase: Prova oral, com a duração de 30 minutos (com carácter eliminatório).
b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção (com carácter eliminatório);
c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

缺席或放棄上述第一項甄選方法（包括第一階段或第二階
段）或第二項甄選方法者即被除名。

O candidato que falte ou desista do 1.º método (1.a fase ou 2.a
fase) ou 2.º método de selecção é automaticamente excluído.

N.º 35 — 28-8-2019

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

6.2 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。

6.3 評分制度：

在各項甄選方法中取得的成績均以0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。

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：

第一項甄選方法：知識考試（淘汰制）——70%；其中

第一階段：筆試（淘汰制）——佔知識考試60%；

第二階段：口試（淘汰制）——佔知識考試40%。

第二項甄選方法：甄選面試（淘汰制）——20%；
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6.2 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 experiências profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional complementar.
6.3 Sistema de classificação:
Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção
são classificados de 0 a 100 valores.
Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas eliminatórias ou na classificação final obtenham classificação inferior a 50 valores.
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:
1.º método de selecção: Provas de conhecimentos (com carácter eliminatório) – 70%;
1.a fase: Prova escrita (com carácter eliminatório) – representa 60% das provas de conhecimentos;
2.a fase: Prova oral (com carácter eliminatório) – representa
40% das provas de conhecimentos.
2.º método de selecção: Entrevista de selecção (com carácter
eliminatório) – 20%;
3.º método de selecção: Análise curricular – 10%.

第三項甄選方法：履歷分析——10%。

7. 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。

8. 公佈名單

臨時 名單、確 定名單及各 階段 性 成 績名單張 貼於澳門 宋
玉生廣場335 -3 41號獲多利大廈12 樓旅遊局告示板 並上載於
行政公職局網頁http://w w w.sa f p.gov.mo/及旅遊局網頁http://
industry.macaotourism.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。

7. 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), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
8. Publicitação das listas
As listas provisória e definitiva, e as listas classificativas intermédias são afixadas na Direcção dos Serviços de Turismo,
sita no Edifício «Hot Line», Alameda Dr. Carlos d’Assumpção,
n.os 335-341, 12.º andar, Macau, e disponibilizadas na página
electrónica da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página
electrónica da Direcção dos Serviços de Turismo, em http://
industry.macaotourism.gov.mo/, sendo publicados no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau os anúncios com indicação dos locais em que as mesmas se encontram
afixadas e podem ser consultadas.
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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》，張貼於澳門宋玉生廣場335-341號
獲多利大廈12樓旅遊局告示板並上載於行政公職局網頁ht t p://
www.safp.gov.mo/及旅遊局網頁http://industry.macaotourism.
gov.mo/。
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/及旅遊局網
頁http://industry.macaotourism.gov.mo/。
9. 知識考試範圍
I. 知識考試包括中葡及葡中翻譯；

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
dos Serviços de Turismo, sita no Edifício «Hot Line», Alameda
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 12.º andar, Macau, e disponibilizados na página electrónica da Direcção dos Serviços
de Administração e Função Pública, em http://www.safp.gov.
mo/, bem como na página electrónica da Direcção dos Serviços
de Turismo, em http://industry.macaotourism.gov.mo/.
A lista classificativa final, após homologação, é publicada no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e
disponibilizada na página electrónica da Direcção dos Serviços
de Administração e Função Pública, em http://www.safp.gov.
mo/, bem como na página electrónica da Direcção dos Serviços
de Turismo, em http://industry.macaotourism.gov.mo/.
9. Programa da prova

II. 第18/2011號行政法規《旅遊局的組織及運作》。

I. A prova de conhecimentos inclui a tradução de textos, escritos em chinês para português e em português para chinês;

在進行筆試時，投考人可參閱有關法例及使用各類紙本字

II. Regulamento Administrativo n.º 18/2011 — Organização
e funcionamento da Direcção dos Serviços de Turismo.

典，不得使用電子設備、其他參考書籍及資料。
10. 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》及經第23/2017號行政法規修改第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。
11. 注意事項
投 考人 提 供 的 資 料 僅 作 招 聘 之 用，所 有 資 料 將 按 照 第
8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

12. Composição do Júri

鄭少珍
容玉冰

主任翻譯員

蘇天娜

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 4/2017, e do Regulamento
Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

As informações fornecidas pelo candidato servem apenas
para o presente recrutamento. Todos os dados pessoais serão
processados de acordo com a Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção
de Dados Pessoais).

專業或職務能力評估開考典試委員會組成如下：

正選委員：顧問翻譯員

10. Legislação aplicável

11. Observação

12. 典試委員會

主席：顧問翻譯員

Durante a prova escrita, aos candidatos é permitida a consulta da respectiva legislação e a utilização de dicionários em
papel, e proibido o uso de equipamentos electrónicos e outros
livros e informações de referência.

O júri do concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais terá a seguinte composição:
Presidente: Cheang Siu Chan, intérprete-tradutora assessora.
Vogais efectivas: Iong Ioc Peng, intérprete-tradutora assessora; e

候補委員：首席翻譯員

白玉萍

Cristina da Rosa de Sousa Meira, intérprete-tradutora chefe.

首席翻譯員

周志銘

Vogais suplentes: Alice Batalha, intérprete-tradutora principal; e
Chao Chi Meng, intérprete-tradutor principal.

二零一九年八月二十一日於旅遊局

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 21 de Agosto de 2019.
局長
（是項刊登費用為 $13,465.00）

文綺華

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.
(Custo desta publicação $ 13 465,00)
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社 會 工 作 局

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

公 告

Anúncio

第2/EAP/2019號公開招標
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Concurso Público n.º 2/EAP/2019 para o Equipamento de
Laboratório

化驗設備
根據社會文化司司長於二零一九年七月二十六日的批示，現
為“化驗設備”進行公開招標。

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 26 de Julho de 2019, encontra-se aberto
o concurso público para o equipamento de laboratório.
1. Entidade adjudicante: Instituto de Acção Social.

一、招標實體：

2. Designação de aquisição de bens e serviços: equipamento
de laboratório.

社會工作局

3. Local e hora para a consulta do «programa do concurso»
e «caderno de encargos»:

二、取得的財貨及勞務名稱：

(1) O programa do concurso e o caderno de encargos podem
ser consultados, a partir do dia da publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau do anúncio
do presente concurso até à data limite para a entrega das propostas do presente concurso e durante o horário normal de expediente, na Divisão Administrativa e de Recursos Humanos
do Instituto de Acção Social, sita na Estrada do Cemitério,
n.º 6, Macau, onde também podem ser adquiridas cópias do
processo de concurso pelo preço de cem patacas ($100,00);

化驗設備

三、《招標方案》及《承投規則》供人查閱之地點及時間：

（一）自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起，至截
標日期止，有意投標人可於辦公時間，前往澳門西墳馬路6號社
會工作局行政及人力資源處，查閱《招標方案》及《承投規則》。
如欲索取招標卷宗的副本，須繳付澳門幣壹佰元整（$100.00）；

（二）有意投標人可從社會工作局網頁（http://www.ias.gov.
mo）免費下載招標卷宗。如有意投標人從社會工作局網頁下載
上述文件，有責任在提交投標書的期間，每日從社會工作局網頁
查閱倘有的更新或修正等資料。

四、提交投標書之期間：

投標書必須於二零一九年九月十七日中午十二時正前遞交
至澳門西墳馬路6號社會工作局行政及人力資源處，並按照上述
《招標方案》及《承投規則》的規定，備妥適當文件及以火漆印
封妥。

五、臨時擔保：

以 現 金、本 票 或 銀 行 擔 保 向 本 局 繳 交 澳 門 幣 捌 萬 元 整
（$80,000.00）作為臨時擔保，三種方式均以社會工作局會計及
出納組發出的憑單為準。

(2) O processo do concurso encontra-se também disponível
para download gratuito no sítio da internet do Instituto de
Acção Social (http://www.ias.gov.mo). Os interessados que
tenham obtido o referido processo do concurso mediante o
download a partir da página electrónica do Instituto de Acção
Social, estão obrigados a recolher, diariamente e durante o período estipulado para a entrega das propostas, as informações
actualizadas ou revistas publicadas na mesma página electrónica.
4. Entrega das propostas:
A proposta do concurso deverá ser entregue até às 12,00 horas do dia 17 de Setembro de 2019, na Divisão Administrativa
e de Recursos Humanos do Instituto de Acção Social, sita na
Estrada do Cemitério, n.º 6, juntamente com os documentos
necessários em envelope(s) lacrado(s), de acordo com os termos estipulados no «programa do concurso» e «caderno de
encargos».
5. Caução provisória:
Deverá ser paga ao Instituto de Acção Social a quantia de
$80 000,00 (oitenta mil patacas) em numerário, em cheque
visado ou através da prestação de uma garantia bancária, a
título de caução provisória, sendo qualquer das três formas
de prestação da caução provisória atrás referidas considerada
prestada aquando da emissão do Documento de Receita pela
Equipa de Contabilidade e Tesouraria do Instituto de Acção
Social.
6. Local, data limite e hora para a abertura de propostas:

六、開標地點、日期及時間：

（一）開標訂於二零一九年九月十八日上午十時正在澳門區

(1) A data para a abertura das propostas do concurso, está
marcada para o dia 18 de Setembro de 2019, pelas 10,00 horas,
na sala de reuniões do Instituto de Acção Social, sita na Rua
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de Jorge Álvares, n.os 10-24, Edifício San Pou, 1.º andar, Macau;

華利街10-24號新寶大廈一樓社會工作局會議室舉行；

（二）倘因颱風或不可抗力之原因而停止辦公，則原定的截
標日期、開標日期及時間順延至緊接的第一個工作日；

（三）根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條規定，投
標人或其合法代表應出席開標儀式，以便對本開標程序提出聲
明異議及/或所遞交之標書文件出現疑問作出解答。

二零一九年八月二十日於社會工作局

局長

黃艷梅

(2) Em caso de encerramento destes Serviços por causa de
tempestade ou outras causas de força maior, o termo do prazo de entrega das propostas e a data e hora estabelecidas de
abertura do concurso serão adiadas para o primeiro dia útil
imediatamente a seguir ao acontecimento;
(3) Os concorrentes ou os seus representantes legais deverão
estar presentes no acto de abertura das propostas para efeitos
de apresentação de eventuais reclamações e/ou para esclarecimento de eventuais dúvidas dos documentos apresentados ao
concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M,
de 6 de Julho.
Instituto de Acção Social, aos 20 de Agosto de 2019.
A Presidente do Instituto, Vong Yim Mui.

（是項刊登費用為 $3,432.00）

(Custo desta publicação $ 3 432,00)

體 育 局

INSTITUTO DO DESPORTO
Listas

名 單
Regime de gestão uniformizada — concurso de avaliação de

統一管理制度──專業或職務能力評估對外開考
體育局英語傳意範疇第一職階二等高級技術員

competências profissionais ou funcionais, externo, no Instituto
do Desporto, para técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão,
área de comunicação em língua inglesa

（開考編號：006-TS-ID-2018）
(N.º do Concurso: 006-TS-ID-2018)
體育局以行政任用合同制度填補英語傳意範疇高級技術員
職程第一職階二等高級技術員一缺，以及填補開考有效期屆滿
前本局出現的職缺，經二零一八年十二月五日第四十九期《澳門
特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務
能力評估對外開考通告，現公佈最後成績名單如下：

及格的投考人：
名次 准考人 姓名
編號

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um
lugar, em regime de contrato administrativo de provimento, de
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico
superior, área de comunicação em língua inglesa, do Instituto
do Desporto, e dos que vierem a verificar-se neste Instituto até
ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 49, II Série, de 5 de Dezembro de 2018:
Candidatos aprovados:

最後成績

Ordem N.º do
cand.

Nome

Classificação
final

1.º

15

陳嘉懿

5147XXXX .......................... 75.08

1.º

15

Chan, Ka I

5147XXXX......... 75,08

2.º

86

李淑儀

1338XXXX .......................... 74.59

2.º

86

Lei, Sok I

1338XXXX........ 74,59

3.º

127

王佩嫻

1309XXXX .......................... 72.18

3.º

127

Wong, Pui Han

1309XXXX........ 72,18

4.º

68

黎卓玲

7367XXXX .......................... 71.92

4.º

68

Lai, Cheok Leng

7367XXXX........ 71,92

5.º

65

高嘉敏

1353XXXX .......................... 71.70

5.º

65

Kou, Ka Man

1353XXXX........ 71,70

6.º

45

高雲

1218XXXX .......................... 69.47

6.º

45

Gao, Dodo Yun

1218XXXX........ 69,47

7.º

25

鄭曉彤

5191XXXX .......................... 65.33

7.º

25

Cheang, Hio Tong 5191XXXX........ 65,33
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Candidato excluído:

被除名的投考人：
准考人
編號

姓名

67

關詠琪

15183

1241XXXX

備註

N.º do
cand.

Nome

（a）

67

Kuan, Weng Kei

Notas
1241XXXX

(a)

Observação para o candidato excluído:

備註（被除名的投考人）：
（a）根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政
法規第三十一條第十款的規定，因缺席甄選面試而被除名。
根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規
第三十六條規定，投考人可自本名單公佈於《澳門特別行政區公
報》翌日起計十個工作日內，就本名單向許可開考的實體提起上
訴。
（經社會文化司司長於二零一九年八月十四日的批示認可）

(a) Nos termos do n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017: candidato excluído por ter faltado à entrevista de selecção.
Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os
candidatos podem interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte à data da publicação da presente lista no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 14 de Agosto de 2019).

二零一九年八月十二日於體育局

Instituto do Desporto, aos 12 de Agosto de 2019.

典試委員會：

O Júri:

主席：沈美琦

Presidente: Sam Mei Kei.
正選委員：羅志輝

Vogal efectivo: Bernardino Pereira Lo.

候補委員：梁美滿

Vogal suplente: Leong Mei Mun.

（是項刊登費用為 $2,799.00）

(Custo desta publicação $ 2 799,00)

按照二零一七年九月六日社會文化司司長批示，經於二零
一七年九月二十日第38期《澳門特別行政區公報》第二組公佈，
有關通過考核方式進行對外開考，以錄取四名實習人員參加進
入高級衛生技術員職程（康復職務範疇——物理治療）的實習，
以便填補體育局人員編制高級衛生技術員職程第一職階二等高
級衛生技術員（康復職務範疇——物理治療）四缺，根據經二零
一八年七月十八日第24/GP/2018號體育局局長批示修訂的二零
一六年七月十二日第31/GP/2016號體育局局長批示之《體育局高
級衛生技術員職程入職實習規章》第十六條第七款規定，現公佈
實習人員的實習成績名單如下：

合格的投考人：
名次 姓名

Nos termos do n.º 7 do artigo 16.º do «Regulamento de Estágio para Ingresso na Carreira de Técnico Superior de Saúde do
Instituto do Desporto», aprovado pelo Despacho do Presidente
do Instituto do Desporto n.º 31/GP/2016, de 12 de Julho de
2016, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Presidente do Instituto do Desporto n.º 24/GP/2018, de 18 de Julho
de 2018, faz-se pública a lista de classificação dos estagiários ao
estágio respeitante ao concurso comum, de ingresso externo,
de prestação de provas, para a admissão de quatro lugares de
estagiário ao estágio para ingresso na carreira de técnico superior de saúde , área funcional de reabilitação — fisioterapia,
com vista ao preenchimento de quatro lugares de técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior de saúde, área funcional de reabilitação — fisioterapia,
do quadro de pessoal do Instituto do Desporto, aberto por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e
Cultura, de 6 de Setembro de 2017, cujo aviso foi publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 38, II Série, de 20 de Setembro de 2017:
Candidatos aprovados:

分

Lugar

Nome

valores

1.º 鄒文羚 .................................................................... 76.63

1.º Chau Man Ling.........................................................76,63

2.º 李文浩 .................................................................... 76.00

2.º Lei Man Hou.............................................................76,00

3.º 陳暢堅 .................................................................... 75.94

3.º Chan Cheong Kin....................................................75,94

4.º 張碧樺 .................................................................... 74.94

4.º Cheong Pek Wa........................................................74,94
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根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第七條第二
款（四）項及（六）項規定，實習人員按成績高低排列於實習成績
名單內，並按該名單所列名次作出任用。
根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規
第三十六條第一款及第二款的規定，投考人可自本名單公佈於
《澳門特別行政區公報》翌日起計十個工作日內向許可開考的實
體提起上訴。
（經社會文化司司長於二零一九年八月十四日批示認可）

二零一九年八月十二日於體育局

De acordo com o estipulado nas alíneas 4) e 6) do n.º 2 do
artigo 7.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, concluído o estágio os estagiários são ordenados em lista classificativa e o provimento dos candidatos aprovados efectua-se de
acordo com a ordem estabelecida na lista classificativa.
Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 36.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor recurso para
a entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de
dez dias úteis, contados do dia seguinte à data da publicação
da presente lista no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 14 de Agosto de 2019).

典試委員會：

Instituto do Desporto, aos 12 de Agosto de 2019.

主席：江世恩

O júri:
Presidente: Sérgio Conceição.

正選委員：林國洪

Vogais efectivos: Lam Kuok Hong; e
陳惟蒨

Chan Wai Sin.

（是項刊登費用為 $2,323.00）

(Custo desta publicação $ 2 323,00)

公 告

Anúncios

第23/ID/2019號公開招標

Concurso Público n.º 23/ID/2019
«Serviços de decorações nas bancadas e na área do circuito

「第66屆澳門格蘭披治大賽車——看台及賽道範圍佈置服務」

按照七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，並根據社
會文化司司長於二零一九年八月十九日的批示，體育局現為第66
屆澳門格蘭披治大賽車—— 看台及賽道範圍佈置服務，代表判
給人進行公開招標程序。

服務期按招標案卷總目錄附件V——技術規範第2點的規定
期間。

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

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

para a 66.ª Edição do Grande Prémio de Macau»
Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M,
de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho do Ex.mo Senhor
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 19 de Agosto de 2019, o Instituto do Desporto vem proceder, em representação do adjudicante, à abertura do concurso público para
os serviços de decorações nas bancadas e na área do circuito
para a 66.ª Edição do Grande Prémio de Macau.
O prazo para a prestação dos serviços é conforme o estipulado no ponto 2 do Anexo V — Normas Técnicas do Índice
Geral do Processo do Concurso.
A partir da data da publicação do presente anúncio, os interessados podem dirigir-se ao balcão de atendimento da sede
do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo
Rodrigues, n.º 818, em Macau, no horário de expediente, das
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, para consulta do
processo do concurso ou para obtenção da cópia do processo,
mediante o pagamento de $500,00 (quinhentas) patacas. Pode
ainda ser feita a transferência gratuita de ficheiros pela internet
na área de «Informação relativa à aquisição» da página electrónica do Instituto do Desporto: www.sport.gov.mo.
Os concorrentes devem comparecer na sede do Instituto do
Desporto até à data limite para a apresentação das propostas
para tomarem conhecimento sobre eventuais esclarecimentos
adicionais.
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講解會將訂於二零一九年九月三日（星期二）上午十時正在
澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓會議室進行。倘上
述講解會日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停止
辦公，則上述講解會的日期及時間順延至緊接之首個工作日的相
同時間。

遞交投標書的截止時間為二零一九年九月二十五日（星期
三）中午十二時正，逾時的投標書不被接納。倘上述截標日期及
時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，則上述遞
交投標書的截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時
間。

投標者須於該截止時間前將投標書交往位於上指地址的體
育局總部，且需同時繳交$88,000.00（澳門幣捌萬捌仟元正）作
為臨時保證金。如投標者選擇以銀行擔保方式時，有關擔保需
由獲許可合法在澳門特別行政區從事業務的銀行發出並以“體
育基金”為抬頭人，或前往體育局總部財政財產處繳交相同金額
的現金或支票（以“體育基金”為抬頭人）。

開標將訂於二零一九年九月二十六日（星期四）上午九時
三十分在澳門羅理基博士大馬路818號體育局總部會議室進行。
倘上述開標日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停
止辦公，又或上述截止遞交投標書的日期及時間因颱風或不可
抗力之原因順延，則開標日期及時間順延至緊接之首個工作日的
相同時間。

投標書自開標日起計九十日內有效。

15185

A sessão de esclarecimento deste concurso público terá lugar
no dia 3 de Setembro de 2019, terça-feira, pelas 10,00 horas, na
sala de reuniões do Edifício do Grande Prémio, sito na Avenida da Amizade n.º 207, em Macau. Em caso de encerramento
do Instituto do Desporto na data e hora da sessão de esclarecimento acima mencionada, por motivos de tufão ou de força
maior, a data e hora estabelecidas para a sessão de esclarecimento serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil
seguinte.
O prazo para a apresentação das propostas termina às 12,00
horas do dia 25 de Setembro de 2019, quarta-feira, não sendo
admitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerramento
do Instituto do Desporto na data e hora limites para a apresentação das propostas acima mencionadas, por motivos de tufão
ou de força maior, a data e a hora limites estabelecidas para a
apresentação das propostas serão adiadas para a mesma hora
do primeiro dia útil seguinte.
Os concorrentes devem apresentar a sua proposta dentro do
prazo estabelecido, na sede do Instituto do Desporto, no endereço acima referido, acompanhada de uma caução provisória
no valor de $88 000,00 (oitenta e oito mil) patacas. Caso o concorrente opte pela garantia bancária, esta deve ser emitida por
um estabelecimento bancário legalmente autorizado a exercer
actividade na Região Administrativa Especial de Macau e à
ordem do Fundo do Desporto ou efectuar um depósito em numerário ou em cheque (emitido a favor do Fundo do Desporto)
na mesma quantia, a entregar na Divisão Financeira e Patrimonial, sita na sede do Instituto do Desporto.
O acto público do concurso terá lugar no dia 26 de Setembro
de 2019, quinta-feira, pelas 9,30 horas, no auditório da sede
do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo
Rodrigues, n.º 818, em Macau. Em caso de encerramento do
Instituto do Desporto na data e hora para o acto público do
concurso, por motivos de tufão ou de força maior, ou em caso
de adiamento na data e hora limites para a apresentação das
propostas, por motivos de tufão ou de força maior, a data e
hora estabelecidas para o acto público do concurso serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.
As propostas são válidas durante 90 dias a contar da data da
sua abertura.

二零一九年八月二十二日於體育局

局長

潘永權

Instituto do Desporto, aos 22 de Agosto de 2019.
O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

（是項刊登費用為 $3,354.00）

第24/ID/2019號公開招標
「第66屆澳門格蘭披治大賽車——賽道外圍佈置服務」

(Custo desta publicação $ 3 354,00)

Concurso Público n.º 24/ID/2019
«Serviços de decorações no circuito exterior para a 66.ª Edição
do Grande Prémio de Macau»

按照七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，並根據社
會文化司司長於二零一九年八月十九日的批示，體育局現為第66
屆澳門格蘭披治大賽車—— 賽道外圍佈置服務，代表判給人進
行公開招標程序。

Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de
6 de Julho, e em conformidade com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 19 de Agosto de 2019,
o Instituto do Desporto vem proceder, em representação do adjudicante, à abertura do concurso público para os serviços de decorações
no circuito exterior para a 66.ª Edição do Grande Prémio de Macau.
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服務期按招標案卷總目錄附件V—— 技術規範第2點的規定
期間。

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

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

講解會將訂於二零一九年九月三日（星期二）上午十二時正
在澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓會議室進行。倘
上述講解會日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停
止辦公，則上述講解會的日期及時間順延至緊接之首個工作日的
相同時間。

遞交投標書的截止時間為二零一九年九月二十六日（星期
四）中午十二時正，逾時的投標書不被接納。倘上述截標日期及
時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，則上述遞
交投標書的截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時
間。

投標者須於該截止時間前將投標書交往位於上指地址的體
育局總部，且需同時繳交$88,000.00（澳門幣捌萬捌仟元正）作
為臨時保證金。如投標者選擇以銀行擔保方式時，有關擔保需
由獲許可合法在澳門特別行政區從事業務的銀行發出並以“體
育基金”為抬頭人，或前往體育局總部財政財產處繳交相同金額
的現金或支票（以“體育基金”為抬頭人）。

開標將訂於二零一九年九月二十 七日（星期五）上午九時
三十分在澳門羅理基博士大馬路818號體育局總部會議室進行。
倘上述開標日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停
止辦公，又或上述截止遞交投標書的日期及時間因颱風或不可
抗力之原因順延，則開標日期及時間順延至緊接之首個工作日的
相同時間。

投標書自開標日起計九十日內有效。
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O prazo para a prestação dos serviços é conforme o estipulado no ponto 2 do Anexo V – Normas Técnicas do Índice Geral
do Processo do Concurso.
A partir da data da publicação do presente anúncio, os interessados podem dirigir-se ao balcão de atendimento da sede
do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo
Rodrigues, n.º 818, em Macau, no horário de expediente, das
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, para consulta do
processo de concurso ou para obtenção da cópia do processo,
mediante o pagamento de $500,00 (quinhentas) patacas. Pode
ainda ser feita a transferência gratuita de ficheiros pela internet
na área de «Informação relativa à aquisição» da página electrónica do Instituto do Desporto: www.sport.gov.mo.
Os concorrentes devem comparecer na sede do Instituto do
Desporto até à data limite para a apresentação das propostas
para tomarem conhecimento sobre eventuais esclarecimentos
adicionais.
A sessão de esclarecimento deste concurso público terá lugar
no dia 3 de Setembro de 2019, terça-feira, pelas 12,00 horas, na
sala de reuniões do Edifício do Grande Prémio, sito na Avenida da Amizade n.º 207, em Macau. Em caso de encerramento
do Instituto do Desporto na data e hora da sessão de esclarecimento acima mencionada, por motivos de tufão ou de força
maior, a data e hora estabelecidas para a sessão de esclarecimento serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil
seguinte.
O prazo para a apresentação das propostas termina às 12,00
horas do dia 26 de Setembro de 2019, quinta-feira, não sendo
admitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerramento
do Instituto do Desporto na data e hora limites para a apresentação das propostas acima mencionadas, por motivos de tufão
ou de força maior, a data e a hora limites estabelecidas para a
apresentação das propostas serão adiadas para a mesma hora
do primeiro dia útil seguinte.
Os concorrentes devem apresentar a sua proposta dentro do
prazo estabelecido, na sede do Instituto do Desporto, no endereço acima referido, acompanhada de uma caução provisória
no valor de $88 000,00 (oitenta e oito mil) patacas. Caso o concorrente opte pela garantia bancária, esta deve ser emitida por
um estabelecimento bancário legalmente autorizado a exercer
actividade na Região Administrativa e Especial de Macau e à
ordem do Fundo do Desporto ou efectuar um depósito em numerário ou em cheque (emitido a favor do Fundo do Desporto)
na mesma quantia, a entregar na Divisão Financeira e Patrimonial, sita na sede do Instituto do Desporto.
O acto público do concurso terá lugar no dia 27 de Setembro de 2019, sexta-feira, pelas 9,30 horas, no auditório da sede
do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo
Rodrigues, n.º 818, em Macau. Em caso de encerramento do
Instituto do Desporto na data e hora para o acto público do
concurso, por motivos de tufão ou de força maior, ou em caso
de adiamento na data e hora limites para a apresentação das
propostas, por motivos de tufão ou de força maior, a data e
hora estabelecidas para o acto público do concurso serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.
As propostas são válidas durante 90 dias a contar da data da
sua abertura.
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Instituto do Desporto, aos 22 de Agosto de 2019.

二零一九年八月二十二日於體育局
局長

潘永權

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

（是項刊登費用為 $3,352.00）

(Custo desta publicação $ 3 352,00)

通 告

Avisos

茲公佈，為填補體育局編制內市場學範疇高級技術員職程第
一職階二等高級技術員三缺，以及填補開考有效期屆滿前本局
出現的職缺，經二零一八年十月三十一日第四十四期《澳門特別
行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能力
評估對外開考通告，本局定於二零一九年九月十一日至十三日為
參加專業或職務能力評估開考的准考人舉行甄選面試，時間為
十五分鐘。考試地點為澳門羅理基博士大馬路818號體育局。

參加甄選面試的准考人的地點、日期及時間安排等詳細資料
以及與准考人有關的其他重要資訊，張貼於澳門羅理基博士大
馬路818號體育局接待處。准考人可於辦公時間（週一至週四上
午九時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分）
到上述地點查閱，亦可在本局網頁（http://www.sport.gov.mo/）
及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年八月二十二日於體育局

局長

潘永權

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao
concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o
preenchimento de três lugares de técnico superior de 2.ª classe,
1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de marketing,
do quadro do pessoal do Instituto do Desporto, e dos que vierem a verificar-se neste Instituto até ao termo da validade do
concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 44, II Série, de
31 de Outubro de 2018, a entrevista de selecção, com a duração
de 15 minutos, terá lugar de 11 a 13 de Setembro de 2019, e
será realizada no Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr.
Rodrigo Rodrigues n.º 818, em Macau.
Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que
cada candidato se deve apresentar para a realização da entrevista de selecção, bem como outras informações de interesse
dos candidatos, serão afixadas no balcão de atendimento do
Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.º 818, em Macau, podendo ser consultada no local indicado dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira
das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas),
bem como na página electrónica do Instituto do Desporto —
http://www.sport.gov.mo/ — e na página electrónica dos SAFP
— http://www.safp.gov.mo/.
Instituto do Desporto, aos 22 de Agosto de 2019.
O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

（是項刊登費用為 $1,382.00）

茲公佈，體育局以行政任用合同制度填補機電工程範疇高
級技術員職程第一職階二等高級技術員三缺，以及填補開考有
效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年一月九日第二期《澳
門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職
務能力評估對外開考通告，本局定於二零一九年九月十三日為
參加專業或職務能力評估開考的准考人舉行甄選面試，時間為
十五分鐘。考試地點為澳門羅理基博士大馬路818號體育局。

參加甄選面試的准考人的地點、日期及時間安排等詳細資料
以及與准考人有關的其他重要資訊，張貼於澳門羅理基博士大
馬路818號體育局接待處。准考人可於辦公時間（週一至週四上

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais,
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de três lugares, em regime de contrato administrativo
de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de técnico superior, área de engenharia electromecânica, do Instituto do Desporto, e dos que vierem a verificar-se
neste Instituto até ao termo da validade do concurso, aberto
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 9 de Janeiro de 2019,
a entrevista de selecção, com a duração de 15 minutos, terá
lugar a 13 de Setembro de 2019, e será realizada no Instituto do
Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.º 818,
em Macau.
Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que
cada candidato se deve apresentar para a realização da entrevista de selecção, bem como outras informações de interesse
dos candidatos, serão afixadas no balcão de atendimento do
Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodri-
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午九時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分）
到上述地點查閱，亦可在本局網頁（http://www.sport.gov.mo/）
及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）查閱。
二零一九年八月二十二日於體育局
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gues n.º 818, em Macau, podendo ser consultada no local indicado dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira
das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas),
bem como na página electrónica do Instituto do Desporto —
http://www.sport.gov.mo/ — e na página electrónica dos SAFP
— http://www.safp.gov.mo/.
Instituto do Desporto, aos 22 de Agosto de 2019.

局長

潘永權

（是項刊登費用為 $1,382.00）

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.
(Custo desta publicação $ 1 382,00)

茲公佈，體育局以行政任用合同制度填補勤雜人員職程第一
職階勤雜人員（雜役範疇）三個職缺，以及填補開考有效期屆滿
前本局出現的職缺，經二零一九年四月十七日第十六期《澳門特
別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能
力評估對外開考通告，本局定於二零一九年九月九日至二十日為
參加專業或職務能力評估開考的准考人舉行甄選面試，時間為
十五分鐘。考試地點為澳門羅理基博士大馬路818號體育局。

參加甄選面試的准考人的地點、日期及時間安排等詳細資料
以及與准考人有關的其他重要資訊，張貼於澳門羅理基博士大
馬路818號體育局接待處。准考人可於辦公時間（週一至週四上
午九時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分）
到上述地點查閱，亦可在本局網頁（http://www.sport.gov.mo/）
及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年八月二十二日於體育局

局長

潘永權

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao
concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o
preenchimento de três lugares vagos de auxiliar, 1.º escalão, da
carreira de auxiliar, área de servente, em regime de contrato
administrativo de provimento do Instituto do Desporto, e dos
que vierem a verificar-se neste Instituto até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série,
de 17 de Abril de 2019, a entrevista de selecção, com a duração
de 15 minutos, terá lugar de 9 a 20 de Setembro de 2019, e será
realizada no Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.o 818, em Macau.
Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que
cada candidato se deve apresentar para a realização da entrevista de selecção, bem como outras informações de interesse
dos candidatos, serão afixadas no balcão de atendimento do
Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.o 818, em Macau, podendo ser consultada no local indicado dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira
das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas),
bem como na página electrónica do Instituto do Desporto —
http://www.sport.gov.mo/ — e na página electrónica dos SAFP
— http://www.Safp.gov.mo/.
Instituto do Desporto, aos 22 de Agosto de 2019.
O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

（是項刊登費用為 $1,303.00）

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

高 等 教 育 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

名 單

Lista
Regime de gestão uniformizada — concurso de avaliação de

統一管理制度——

competências profissionais ou funcionais, na Direcção dos

高等教育局第一職階輕型車輛司機

Serviços do Ensino Superior, para motorista de ligeiros, 1.º

專業或職務能力評估開考
高等教育局以行政任用合同任用的輕型車輛司機職程第一
職階輕型車輛司機一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局
出現的職缺，經二零一九年二月二十日第八期《澳門特別行政區

escalão
Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação
de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar
vago, em regime de contrato administrativo de provimento, de
motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de motorista de li-
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公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或職務
能力評估開考通告，現公佈最後成績名單如下：

及格的投考人：

geiros, da Direcção dos Serviços do Ensino Superior, e dos que
vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao termo
da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8,
II Série, de 20 de Fevereiro de 2019:
Candidatos aprovados:

名次 准考人 姓名
編號

最後成績

1.º

16

鄧仕生

5129XXXX ............................. 75.40

2.º

14

吳志輝

1279XXXX ............................. 73.32

3.º

2

陳健成

7442XXXX ............................. 70.73

4.º

7

葉漢文

5173XXXX ............................. 65.86

5.º

13

梁健發

5040XXXX ............................. 63.63

6.º

11

劉武洪

1273XXXX ............................. 62.30

7.º

6

關偉雄

1508XXXX ............................. 62.11

8.º

8

葉蔭偉

5081XXXX ............................. 61.77

9.º

1

陳志豪

5172XXXX ............................. 60.60

10.º

15

冼嘉旗

1220XXXX ............................. 59.93

11.º

17

黃啓明

7274XXXX ............................. 58.37

12.º

10

劉富德

7431XXXX ............................. 57.42

被除名的投考人：

Ordem N.º do
cand.

Nome

Classificação
final

1.º

16

Tang, Si Sang

5129XXXX............ 75,40

2.º

14

Ng, Chi Fai

1279XXXX............ 73,32

3.º

2

Chan, Kin Seng 7442XXXX............ 70,73

4.º

7

Ip, Hon Man

5173XXXX............. 65,86

5.º

13

Leong, Kin Fat

5040XXXX............ 63,63

6.º

11

Lao, Mou Hong 1273XXXX............ 62,30

7.º

6

Guan, Weixiong 1508XXXX............ 62,11

8.º

8

Ip, Iam Vai

5081XXXX............ 61,77

9.º

1

Chan, Chi Hou

5172XXXX............. 60,60

10.º

15

Sin, Ka Kei

1220XXXX............ 59,93

11.º

17

Wong, Kai Meng 7274XXXX............ 58,37

12.º

10

Lao, Fu Tak

7431XXXX............. 57,42

Candidatos excluídos:

准考人 姓名
編號

備註

5

馮子琦

1439XXXX

（a）

9

林家浩

5171XXXX

（a）

N.º do
cand.

Nome

Notas

5

Fong, Chi Kei

1439XXXX

(a)

9

Lam, Ka Hou

5171XXXX

(a)

Observações:
備註：
（a）根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政
法規第三十一條第十款的規定，因缺席專業面試而被除名。
根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規
第三十六條的規定，投考人可自本名單公佈於《澳門特別行政區
公報》翌日起計十個工作日內，就本名單向許可開考的實體提起
上訴。
（經社會文化司司長於二零一九年八月十九日的批示認可）

二零一九年八月十二日於高等教育局

(a) Nos termos do n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos foram
excluídos por terem faltado à entrevista de selecção.
Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamento
Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do concurso,
no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte à data da
publicação da presente lista no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 19 de Agosto de 2019).

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 12 de Agosto
de 2019.

典試委員會：
主席：特級技術員

馬俊達

O júri do concurso:
Presidente: Ma Chon Tat, técnico especialista.

委員：二等高級技術員

李美芳
Vogais: Lei Mei Fong, técnica superior de 2.ª classe; e

首席技術員

洪燕飛

（是項刊登費用為 $3,194.00）

Hong In Fei, técnica principal.
(Custo desta publicação $ 3 194,00)

第 35 期 —— 2019 年 8 月 28 日

澳門特別行政區公報——第二組

15190

通 告
根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第
18/2 018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第
二十三條的規定，本人於二零一九年八月二十二日作出批示，現
公佈以下已登記的高等教育課程：
課程名稱：設計學士學位課程。

Avisos
Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por
meu despacho de 22 de Agosto de 2019, foi registado o curso
do ensino superior a seguir indicado:
Designação do curso: curso de licenciatura em Design.

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門理工學院。

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau.

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位。

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de
licenciado.

登記編號：IP-A60-L24-1019A-A1。

N.º de registo: IP-A60-L24-1019A-A1.
Informação básica do curso:

課程的基本資料：
——本課程經第116/2019號社會文化司司長批示核准。
——本 課程的 概 況、學術與 教學 編 排和學 習計 劃載 於第
116/2019號社會文化司司長批示及其附件。

根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第
18/2 018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第
二十三條的規定，本人於二零一九年八月二十二日作出批示，現
公佈以下已登記的高等教育課程：
課程名稱：音樂學士學位課程。

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 116/2019.
— A breve caracterização, a organização científico-pedagógica e o plano de estudos do curso são os que constam do
Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura
n.º 116/2019 e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por
meu despacho de 22 de Agosto de 2019, foi registado o curso
do ensino superior a seguir indicado:
Designação do curso: curso de licenciatura em Música.

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門理工學院。

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau.

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位。

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de
licenciado.

登記編號：IP-A47-L25-0919A-A0。

N.º de registo: IP-A47-L25-0919A-A0.
Informação básica do curso:

課程的基本資料：
——本課程經第124/2019號社會文化司司長批示核准。
——本 課程的 概 況、學術與 教學 編 排和學 習計 劃載 於第
124/2019號社會文化司司長批示及其附件。

根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第
18/2 018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第
二十三條的規定，本人於二零一九年八月二十二日作出批示，現
公佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：國際旅遊管理學士學位課程。

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 124/2019.
— A breve caracterização, a organização científico-pedagógica e o plano de estudos do curso são os que constam do
Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura
n.º 124/2019 e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por
meu despacho de 22 de Agosto de 2019, foi registado o curso
do ensino superior a seguir indicado:
Designação do curso: curso de licenciatura em Gestão de
Turismo Internacional.
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高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門科技大學。

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位。
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Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade
académica, se aplicável): Universidade de Ciência e Tecnologia
de Macau.
Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de
licenciado.

登記編號：UT-A38-LA1-0319D-A3。

N.º de registo: UT-A38-LA1-0319D-A3.
Informação básica do curso:

課程的基本資料：

——本課程經第118/2019號社會文化司司長批示核准。

——本 課程的 概 況、學術與 教學 編 排和學 習計 劃載 於第
118/2019號社會文化司司長批示及其附件。

根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第
18/2 018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第
二十三條的規定，本人於二零一九年八月二十二日作出批示，現
公佈以下已登記的高等教育課程：

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 118/2019.
— A breve caracterização, a organização científico-pedagógica e o plano de estudos do curso são os que constam do
Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura
n.º 118/2019 e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por
meu despacho de 22 de Agosto de 2019, foi registado o curso
do ensino superior a seguir indicado:

課程名稱：酒店管理學士學位課程。

Designação do curso: curso de licenciatura em Gestão Hoteleira.

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門科技大學。

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade
académica, se aplicável): Universidade de Ciência e Tecnologia
de Macau.

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位。

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de
licenciado.

登記編號：UT-A71-LA1-1219A-A4。

N.º de registo: UT-A71-LA1-1219A-A4.
課程的基本資料：

Informação básica do curso:

——本課程經第119/2019號社會文化司司長批示核准。
——本 課程的 概 況、學術與 教學 編 排和學 習計 劃載 於第
119/2019號社會文化司司長批示及其附件。
二零一九年八月二十二日於高等教育局

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 119/2019.
— A breve caracterização, a organização científico-pedagógica e o plano de estudos do curso são os que constam do
Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura
n.º 119/2019 e dos seus anexos.
Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 22 de Agosto
de 2019.

局長

蘇朝暉

（是項刊登費用為 $4,485.00）

根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第
18/2 018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第
二十三條的規定，本人於二零一九年八月二十二日作出批示，現
公佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：應用經濟學學士學位課程（中文學制）

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.
(Custo desta publicação $ 4 485,00)

Torna-se público, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º
da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por
meu despacho de 22 de Agosto de 2019, foi registado o curso
do ensino superior a seguir indicado:
Designação do curso: curso de licenciatura em Economia
Aplicada (norma chinesa).
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高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門城市大學

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade
académica, se aplicável): Universidade da Cidade de Macau.

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de
licenciado.

登記編號：UC-A80-L31-1319A-B1

N.º de registo: UC-A80-L31-1319A-B1.
Informação básica do curso:

課程的基本資料：
——本課程經第127/2019號社會文化司司長批示核准。
——本 課程的 概 況、學術與 教學 編 排和學 習計 劃載 於第
127/2019號社會文化司司長批示及其附件。

根據第10/2017號法律《高等教育制度》第十五條，以及第
18/2 018號行政法規《高等教育規章》第二十二條第三款及第
二十三條的規定，本人於二零一九年八月二十二日作出批示，現
公佈以下已登記的高等教育課程：

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 127/2019.
— A breve caracterização, a organização científico-pedagógica e o plano de estudos do curso são os que constam do
Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura
n.º 127/2019 e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por
meu despacho de 22 de Agosto de 2019, foi registado o curso
do ensino superior a seguir indicado:

課程名稱：智能科技與服務學士學位課程（中文學制）

Designação do curso: curso de licenciatura em Serviços e
Tecnologia de Inteligência (norma chinesa).

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門城市大學

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade
académica, se aplicável): Universidade da Cidade de Macau.

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de
licenciado.

登記編號：UC-A81-LA1-1319A-B2

N.º de registo: UC-A81-LA1-1319A-B2.

課程的基本資料：

Informação básica do curso:

——本課程經第128/2019號社會文化司司長批示核准。
——本 課程的 概 況、學術與 教學 編 排和學 習計 劃載 於第
128/2019號社會文化司司長批示及其附件。
二零一九年八月二十二日於高等教育局

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 128/2019.
— A breve caracterização, a organização científico-pedagógica e o plano de estudos do curso são os que constam do Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura
n.º 128/2019 e dos seus anexos.
Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 22 de Agosto
de 2019.

局長

蘇朝暉

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

（是項刊登費用為 $2,480.00）

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

澳 門 大 學

UNIVERSIDADE DE MACAU

公 告

Anúncio

（公開招標編號：PT/045/2019）

(Concurso Público n.º PT/045/2019)

根據刊登於二零一八年一月三十一日第五期第二組《澳門特
別行政區公報》副刊澳門大學通告內澳門大學校長之授權，現公

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universidade de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
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de Macau n.º 5, II Série, Suplemento, de 31 de Janeiro de 2018,
publica-se o seguinte anúncio de concurso público:

佈下列之公開招標公告：

根據社會文化司司長於二零一九年八月十五日作出之批示，
為澳門大學提供天然氣設施保養服務進行公開招標，提供服務
的期間為二零二零年一月一日至二零二一年十二月三十一日。

有意 競投者可從二零一九年八月二十八日起，於 辦公日上
午九時至下午一時及下午二時三十分至 五時三十分前往中國
澳門氹仔大學大 馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4 012室採購
處，取得《招標方案》和《承投規則》，每份為澳門幣壹佰元正
（$100.00）。

為了解競投標的之詳情，各競投者可最多派出兩名人員出席
有關講解會及實地視察。講解會將安排於二零一九年九月三日
下午三時正在中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四
樓，4013室舉行，而實地視察亦將安排於當天講解會後進行。

截 止 遞 交 投 標 書日期 為 二零一九 年九月二十五日下午五
時三十 分正。競 投 者或 其代 表，請 將 有 關 標 書及 文件 遞 交 至
本 大 學 採 購 處，並 須 繳 交 臨 時 保 證 金 澳 門 幣 叁 萬 叁 仟 元 正
（$33,000.00），臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳門大學」
之本票、銀行擔保或保險擔保繳付。

開標日期為二零一九年九月二十六日上午十時正，在中國澳
門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4009室舉行。

二零一九年八月二十日於澳門大學

De acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para
os Assuntos Sociais e Cultura, de 15 de Agosto de 2019, encontra-se aberto o concurso público para a prestação de serviços
de manutenção de instalações de gás natural para a Universidade de Macau, durante o período compreendido entre 1 de
Janeiro de 2020 e 31 de Dezembro de 2021.
O programa do concurso e o caderno de encargos, fornecidos
ao preço de cem patacas ($100,00) por exemplar, encontram-se à disposição dos interessados, a partir do dia 28 de Agosto
de 2019, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às
17,30 horas, na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012,
4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.
A fim de compreender os pormenores do objecto deste concurso, cada concorrente poderá destacar dois elementos, no
máximo, para comparecerem na sessão de esclarecimento e
inspeccionarem o local. A sessão de esclarecimento decorrerá
às 15,00 horas do dia 3 de Setembro de 2019, na Sala 4013,
4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, sendo
a inspecção do local efectuada no mesmo dia, após a sessão de
esclarecimento.
O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do
dia 25 de Setembro de 2019. Os concorrentes ou os seus representantes devem entregar as respectivas propostas e documentos à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau
e prestar uma caução provisória no valor de trinta e três mil
patacas ($33 000,00), feita em numerário, ou mediante ordem
de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a favor da
Universidade de Macau.
A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia
26 de Setembro de 2019, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício
Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da
Universidade, Taipa, Macau, China.
Universidade de Macau, aos 20 de Agosto de 2019.

代副校長（行政事務） 李妙媚

A Vice-Reitora, substituta (Assuntos Administrativos), Lei
Miu Mei.

（是項刊登費用為 $2,368.00）

(Custo desta publicação $ 2 368,00)

社 會 保 障 基 金

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

公 告

Anúncio

茲公佈，為填補社會保障基金編制內技術輔導員職程第一
職階二等技術輔導員（公眾接待行政技術輔助範疇）十四個職
缺，以及填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經於二零一九年四
月二十四日第十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外
開考進行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通告，現根

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada,
no quadro informativo da sede do Fundo de Segurança Social
(FSS), sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção n.os 249-263,
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據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務
人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第二款規定，將社會
保障基金專業或職務能力評估開考的投考人確定名單張貼於澳
門宋玉生廣場249-263號中土大廈18樓社會保障基金公告欄（查
閱時間：週一至週四上午九時至下午一時，下午二時三十分至五
時四十五分；週五上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午
五時三十分），並上載於社會保障基金網頁（http://www.fss.gov.
mo/）及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年八月二十二日於社會保障基金

行政管理委員會主席

容光耀
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Edf. China Civil Plaza, 18.º andar, Macau, podendo ser consultada, dentro do horário de expediente (de segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica do FSS (http://www.fss.gov.
mo/) e da Direcção dos Serviços de Administração e Função
Pública (http://www.safp.gov.mo/), a lista definitiva dos candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para
o preenchimento de catorze lugares vagos de adjunto-técnico
de 2.a classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, área
de apoio técnico-administrativo com atendimento ao público,
do quadro do pessoal do Fundo de Segurança Social, e dos que
vierem a verificar-se neste Fundo até ao termo da validade do
concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 24
de Abril de 2019.
Fundo de Segurança Social, aos 22 de Agosto de 2019.
O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

（是項刊登費用為 $1,620.00）

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

土 地 工 務 運 輸 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES

公 告

“鄰近氹仔蓮花海濱大馬路新建道路工程（第一期）”
公開招標

Anúncio
Concurso Público para
«Obra de pavimentação junto à Avenida Marginal Flor
de Lótus na Taipa (Fase I)»

1. 招標實體：土地工務運輸局。

2. 招標方式：公開招標。

1. Entidade que põe a obra a concurso: Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT).
2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. 施工地點：鄰近氹仔蓮花海濱大馬路。

3. Local de execução da obra: junto à Avenida Marginal Flor
de Lótus na Taipa.

4. 承攬工程目的：建造道路及下水道。

4. Objecto da empreitada: construção de via pública e esgotos.

5. 最長施工期：300（三百）工作天。競投者所報的施工期須
參照承攬規則一般條款第5.1.2及5.2.2條的規定。

6. 標書的有效期：90（九十）日，由公開開標結束之日起計，
可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$620,000.00（澳門幣陸拾貳萬元整），以現金
存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

5. Prazo máximo de execução da obra: 300 (trezentos) dias
de trabalho. O prazo de execução da obra a propor pelo concorrente deve obedecer às disposições dos n.os 5.1.2 e 5.2.2 das
cláusulas gerais do caderno de encargos.
6. Prazo de validade das propostas: 90 (noventa) dias, a
contar a partir da data de encerramento do acto público do
concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa do
concurso.
7. Tipo de empreitada: por série de preços.
8. Caução provisória: $ 620 000,00 (seiscentas e vinte mil
patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia
bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.
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9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須
從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔
保之追加）。
10. 底價：不設底價。
11. 參加條件：
只接納在土地工務運輸局有施工註冊，以及在開標日期前
已遞交註冊申請或續期申請的自然人或法人，而後者的接納將
取決於所提交註冊申請或續期申請的批准。
任何自然人或法人，不論以獨立身份或以集團形式參與，均
僅可提交一份標書。公司及其常設代表處被視為同一實體，不論
以獨立身份或與其他自然人或法人組成集團，均僅可提交一份
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9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das
importâncias que o adjudicatário tiver a receber, em cada um
dos pagamentos parciais serão deduzidos 5% para garantia do
contrato, em reforço da caução definitiva prestada).
10. Preço base: não há.
11. Condições de admissão:
São admitidos como concorrentes as pessoas, singulares ou
colectivas, inscritas na DSSOPT para execução de obras, bem
como as que à data do concurso tenham requerido ou renovado
a sua inscrição, sendo que neste último caso a admissão é condicionada ao deferimento do pedido de inscrição ou renovação.
As pessoas, singulares ou colectivas, por si ou em agrupamento, só podem submeter uma única proposta. As sociedades
e as suas representações são consideradas como sendo uma
única entidade, devendo submeter apenas uma única proposta,
por si ou agrupada com outras pessoas.

標書。
由自然人或法人組成的集團，其成員人數不得超過3（三）
名，而各成員之間無須存有任何法定的合夥形式。
12. 任何承攬本工程的企業集團應採用法律規定的合夥方
式：應根據由八月三日第40/99/M號法令核准的商法典之對外合
作經營的規定。
13. 交標地點、日期及時間：
地點：馬交石炮台馬路三十三號地下，土地工務運輸局接待
暨一般文書處理科；
截止日期及時間：二零一九年九月十八日（星期三）中午十二
時正；
倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦
公，則交標之期限及同一時間順延至緊接之首個工作日。
14. 公開開標地點、日期及時間：
地點：本局5樓會議室；
日期及時間：二零一九年九月十九日（星期四）上午九時三十
分。
倘開標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦公，
則開標日期及同一時間順延至緊接之首個工作日。
根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交
之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席
公開開標。

Os agrupamentos, de pessoas singulares ou colectivas, só
podem ter no máximo três (3) membros, não sendo necessário
que entre os membros exista qualquer modalidade jurídica de
associação.
12. Modalidade jurídica da associação que deve adoptar
qualquer agrupamento de empresas a quem venha eventualmente a ser adjudicada a empreitada: consórcio externo nos
termos previstos no Código Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/99/M, de 3 de Agosto.
13. Local, data e hora limite para entrega das propostas:
Local: Secção de Atendimento e Expediente Geral da DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, em Macau;
Data e hora limite: 18 de Setembro de 2019, quarta-feira, até
às 12,00 horas.
Em caso de encerramento desta Direcção de Serviços na
hora limite para a entrega de propostas por motivo de tufão ou
de força maior, o prazo estabelecido para a entrega das propostas será adiado para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.
14. Local, data e hora do acto público do concurso:
Local: sala de reunião da DSSOPT, sita no 5.º andar;
Data e hora: 19 de Setembro de 2019, quinta -feira, pelas 9,30
horas.
Em caso de encerramento desta Direcção de Serviços na
hora estabelecida para o referido acto público por motivo de
tufão ou de força maior, a data para o acto público de abertura
das propostas será adiada para a mesma hora do primeiro dia
útil seguinte.
Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presentes ao acto público do concurso para os efeitos previstos no
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para esclarecer eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados.
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15. 編製標書使用之語言：標書文件須以澳門特別行政區之
任一正式語文編製，若標書文件使用其他語言編製時，則應附正
式語文譯本，而為了一切之效力，應以該譯本為準（產品的樣本
說明除外）。
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15. Línguas a utilizar na redacção da proposta:
Os documentos que instruem a proposta (excepto a descrição ou a especificação de produtos) devem estar redigidos
numa das línguas oficiais da RAEM; quando redigidos noutra
língua, devem ser acompanhados de tradução legalizada, a
qual prevalece para todos e quaisquer efeitos.
16. Local e hora para consulta do processo e obtenção da
versão digital do processo de concurso:

16. 查閱案卷及取得案卷電子檔光碟之地點及時間：

Local para consulta: Departamento de Infra-Estruturas da
DSSOPT, sito no 16.º andar;
查閱地點：本局十六樓基礎建設廳；

Hora: durante os dias úteis, das 9,00 às 12,45 horas e das
14,30 às 17,00 horas;

時間：辦公日內，由九時至十二時四十五分及十四時三十分
至十七時；

Obtenção da versão digital do processo do concurso: Secção
de Contabilidade da DSSOPT, mediante o pagamento de
$ 140,00 (cento e quarenta patacas).
17. Critérios de avaliação e respectiva proporção:

取得案卷之電子檔光碟：於本局會計科可取得公開招標案卷
Critérios de avaliação
電子檔光碟，而每份價格為$140.00（澳門幣壹佰肆拾元整）。

Parte relativa ao preço Preço da obra

17. 評標標準及其所佔之比重：
Parte técnica
評標標準
價格部分

技術部分

比重

工程造價

50

施工期

20

工作計劃

10

施工經驗

20

最終得分 = 價格部分的得分 + 技術部分的得分。

被接納之標書數目少於10份時，按照評標報告總得分最高

Proporção
50

Prazo de execução

20

Plano de trabalhos

10

Exper iência em obras
executadas

20

Pontuação final = Pontuação da parte relativa ao preço +
Pontuação da parte técnica.
Caso o número das propostas admitidas seja inferior a 10
(dez), os 3 (três) primeiros concorrentes que tiverem a pontuação mais alta conforme a indicada no relatório de avaliação
das propostas, serão classificados novamente segundo a ordem
de preço mais baixo proposto, e o dono da obra procederá à
adjudicação conforme esta última lista de classificação. Caso o
preço proposto dos 2 (dois) concorrentes que tiverem a classificação final mais alta seja do mesmo valor, a adjudicação será
feita ao concorrente que tiver a melhor pontuação.

三名競投者的工程造價由低至高排名第一至三，定作人根據排名
判標。倘首兩者同價，則判予其中得分較高之投標書。

被接納之標書數目多於或等於10份時，按照評標報告總得
分最高五名競投者的工程造價由低至高排名第一至五，定作人根
據排名判標。倘首兩者同價，則判予其中得分較高之投標書。

Caso o número das propostas admitidas seja igual ou superior a 10 (dez), os 5 (cinco) primeiros concorrentes que tiverem
a pontuação mais alta conforme a indicada no relatório de avaliação das propostas, serão classificados novamente segundo a
ordem de preço mais baixo proposto, e o dono da obra procederá à adjudicação conforme esta última lista de classificação.
Caso o preço proposto dos 2 (dois) concorrentes que tiverem a
classificação final mais alta seja do mesmo valor, a adjudicação
será feita ao concorrente que tiver a melhor pontuação.
18. Esclarecimentos adicionais:

18. 附加的說明文件：由二零一九年九月五日至截標日止，投
標者可前往本局十六樓基礎建設廳，以知悉有否附加之說明文
件。

Os concorrentes poderão comparecer no Departamento de
Infra-Estruturas da DSSOPT, sito no 16.º andar, a partir de
5 de Setembro de 2019 e até à data limite para a entrega das
propostas, para tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.
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19. Os concorrentes devem ter em conta do seguinte:

19. 投標者須注意以下事項：
投標案卷及工程量表電子檔只作參考之用，一切以存於本局
的投標案卷為準；
投標書的工程量表及單價表、施工方案的說明及解釋書必
須以雙面打印；
倘有意提交產品及/或樣本之一覽表及/或說明，必須以電子
檔（如光碟）形式提交。

A versão digitalizada do processo do concurso e do mapa de
quantidades só serve para efeitos de referência; para todos os
efeitos prevalece o original do processo do concurso disponível na DSSOPT;
Todas as folhas do mapa de quantidades e de preço unitário, de descrição do processo de construção e da memória
descritiva e justificativa devem ser impressas na frente e verso;
caso apresentem catálogos e/ou descrição sobre produtos e/ou
amostras, os mesmos devem ser em versão digitalizada (por
exemplo em DVD).
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, aos 22 de Agosto de 2019.

二零一九年八月二十二日於土地工務運輸局
局長

李燦烽

O Director dos Serviços, Li Canfeng.

（是項刊登費用為 $7,283.00）

(Custo desta publicação $ 7 283,00)

海 事 及 水 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS
MARÍTIMOS E DE ÁGUA

公 告
Anúncios
為填補經由海事及水務局以行政任用合同任用的海事人員
職程第一職階二等海事人員三缺，經二零一九年七月二十四日第
三十期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核及限制性方
式進行晉級開考公告。現根據經第23/2017號行政法規修改的
第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第
二十六條第二款的規定公佈，准考人臨時名單正張貼在澳門萬
里長城海事及水務局綜合服務中心，並於海事及水務局網頁內
公佈。

根據同一行政法規第二十六條第四款的規定，上述臨時名
單視為確定名單。

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo
26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pela
Regulamento Administrativo n.º 23/2017 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), se encontra afixada, no balcão de atendimento
do Centro de Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, e publicada no website da DSAMA, a lista provisória dos candidatos ao concurso
de acesso, de prestação de provas, condicionado, para o preenchimento de três lugares de pessoal marítimo de 2.ª classe, 1.º
escalão, da carreira de pessoal marítimo, provido em regime de
contrato administrativo de provimento do pessoal da Direcção
dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, cujo anúncio
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 30, II Série, de 24 de Julho de 2019.
A lista provisória acima referida é considerada definitiva,
nos termos do n.º 4 do artigo 26.º do supracitado diploma legal.

二零一九年八月二十日於海事及水務局

局長

黃穗文

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água,
aos 20 de Agosto de 2019.
A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

（是項刊登費用為 $1,337.00）

茲公佈，海事及水務局以行政任用合同制度填補重型車輛司
機職程第一職階重型車輛司機四個職缺，以及填補開考有效期
屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年三月十三日第十一期《澳

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo
n.º 23/2017, se encontra afixada no balcão de atendimento do
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門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度
的專業或職務能力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號行
政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及
晉級培訓》第三十五條第三款規定，將海事及水務局專業或職務
能力評估對外開考的投考人的知識考試（筆試）成績名單張貼
於澳門萬里長城海事及水務局綜合服務中心（查閱時間：週一至
週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五時四十五
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），並上載於本局網頁（http://w w w.ma r i ne.gov.mo/）及行政
公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年八月二十日於海事及水務局

局長

黃穗文
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Centro de Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada
da Barra, Macau, podendo ser consultada no local indicado,
dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 9,00 e 13,00 horas e entre as 14,30 e 17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e 13,00 horas e entre as 14,30 e 17,30 horas),
e disponibilizada na página electrónica destes Serviços (http://
www.marine.gov.mo/) e na página electrónica dos SAFP (http://
www.safp.gov.mo/), a lista classificativa da prova de conhecimentos (prova escrita) dos candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de quatro lugares de motorista de pesados, 1.º escalão, da carreira de
motorista de pesados, em regime de contrato administrativo de
provimento, da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos
e de Água, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até
ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 13 de Março de 2019.
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água,
aos 20 de Agosto de 2019.
A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

（是項刊登費用為 $1,382.00）

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

第010/DSAMA/2019號公開招標

Concurso Público n.º 010/DSAMA/2019

媽閣臨時碼頭設計及建造工程

Obra de concepção e construção da ponte-cais provisória da Barra

1. 招標實體：海事及水務局。
2. 招標方式：公開招標。
3. 標的：為媽閣附近海岸建造一個臨時碼頭而進行設計及
建造工程。

4. 施工地點：媽閣廟對出海面，西灣湖景大馬路北側與媽閣
公共停車場（咪錶泊位）交匯處。

5. 最長施工期：270（二百七十）工作天。
6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由開標結束之日
起計，可按《招標方案》規定延期。

7. 承攬類型：以總額承攬。
8. 臨時擔保：$380,0 0 0.0 0（澳門幣叁拾捌萬元整），以現
金、抬頭為「公庫司庫」本票、大西洋銀行支票、銀行擔保或保險
擔保之方式提供。
9. 確定擔保：判給予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，

1. Entidade que põe o serviço a concurso: Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (doravante designada
por DSAMA).
2. Modalidade do procedimento: concurso público.
3. Objecto: a obra de concepção e construção que tem como
objectivo a construção de uma ponte-cais provisória na costa
perto da Barra.
4. Local de execução da obra: área marítima em frente do
Templo de A-Má, a intersecção do lado norte da Avenida Panorâmica do Lago Sai Van e do parque de estacionamento da
Barra (espaços de estacionamento com parquímetros).
5. Prazo de execução máximo: 270 (duzentos e setenta) dias
úteis.
6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de noventa dias, a contar da data da conclusão do
acto público do concurso, prorrogável, nos termos do programa
do concurso.
7. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global.
8. Caução provisória: $ 380 000,00 (trezentas e oitenta mil
patacas), a prestar por depósito em numerário, mediante
ordem de caixa ou cheque do Banco Nacional Ultramarino
emitido a favor da «Caixa do Tesouro», garantia bancária ou
seguro-caução aprovado nos termos legais.
9. Caução definitiva: 5% do valor total da obra adjudicada
(para garantir o cumprimento do contrato, das importâncias
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10. 底價：不設底價。
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que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos
dos preços contratuais são deduzidos 5%, para reforço da caução definitiva a prestar).
10. Valor base do concurso: não há.
11. Condições de admissão ao concurso:

11. 投標條件：
11.1 投標人須為主行政管理機關設於澳門的公司，或為澳
門居民之自然人商業企業主。
11.2 已在土地工務運輸局內有“實施工程”註冊的實體，且
在截止投標日仍然有效。
11.3 不接納投標人以合作經營合同形式參與本次招標。

11.1 Os concorrentes devem ser sociedades cuja administração principal seja em Macau ou empresário comercial, pessoa
singular, residente de Macau.
11.2 Os concorrentes devem ter registos na Direcção dos
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes como entidades construtoras, e o respectivo registo deve ainda ser válido
na data limite para a apresentação de propostas.
11.3 Não é admitida a participação de concorrentes sob o regime de consórcios no presente concurso.
12. Línguas a utilizar na redacção da proposta:

12. 編製標書使用之語言：
標書文件須以澳門特別行政區之任一正式語文編製，若標
書文件使用其他語言編製時，則應附具經認證之正式語文譯本，
為了一切之效力，應以該譯本為準（產品的樣本說明除外）。

Os documentos que instruem a proposta (com excepção dos
catálogos de produtos) são obrigatoriamente redigidos numa
das línguas oficiais da Região Administrativa Especial de Macau; quando noutra língua, devem ser acompanhados de tradução legalizada, a qual prevalece para todos e quaisquer efeitos.
13. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

13. 交標地點、日期及時間：
地點：澳門特別行政區萬里長城海事及水務局綜合服務中
心。

Local: no Centro de Prestação de Serviços ao Público da
DSAMA, situado na Calçada da Barra, Região Administrativa
Especial de Macau.
Data e hora limite: dia 8 de Outubro de 2019, às 12,00 horas.

截標日期及時間：二零一九年十月八日中午十二時正。
倘上述截標時間海事及水務局不向公眾開放，則原定的截
標日期及時間順延至緊接之首個工作日及相同之時間。
14. 開標地點、日期及時間：
地點：澳門特別行政區萬里長城海事及水務局多功能室。
日期及時間：二零一九年十月九日上午十時正。
倘截標日期根據上述13點被順延，又或上述公開開標時間
海事及水務局不向公眾開放，則開標日期及時間順延至緊接之首
個工作日及相同之時間。
根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交
之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席
公開開標。
15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：
地點：澳門特別行政區萬里長城海事及水務局大樓一樓行
政及財政廳之財政處。

Em caso de encerramento da DSAMA ao público na data e
hora limite para entrega das propostas acima referidas, a data
e hora inicialmente definidas serão adiadas para o primeiro dia
útil imediatamente seguinte, à mesma hora.
14. Local, dia e hora para acto público do concurso:
Local: na sala multifuncional da DSAMA, situada na Calçada da Barra, Região Administrativa Especial de Macau.
Data e hora: dia 9 de Outubro de 2019, às 10,00 horas.
Caso sejam adiadas a data e a hora limite para entrega das
propostas de acordo com o ponto 13. acima referido, ou na
data e hora do acto público do concurso acima referido, a
DSAMA se encontre encerrada ao público, a data e a hora do
acto público do concurso serão adiadas para o primeiro dia útil
imediatamente seguinte, à mesma hora.
Nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M e os
respectivos efeitos previstos, os concorrentes ou os seus representantes deverão estar presentes ao acto público do concurso
para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos
apresentados no concurso.
15. Local, hora e preço para exame do processo e obtenção
da cópia:
Local: na Divisão Financeira do Departamento de Administração e Finanças da DSAMA, situada no 1.º andar do Edifício
da DSAMA, Calçada da Barra, Região Administrativa Especial de Macau.
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Hora: horário de expediente.

時間：辦公時間內。

Preço: $500,00 (quinhentas patacas).

價格：$500.00（澳門幣伍佰元整）
此外，亦可於海事及水務局網頁（http://w w w.ma r i ne.gov.
mo）下載招標文件。

Encontram-se disponíveis os documentos do concurso na página electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo).
16. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores de ponderação:

16. 評標標準及其所佔之比重：

A pontuação total atribuída a uma proposta é de 100 valores,
sendo distribuídos pelas seguintes acções:

投標書的評分總分為100分，並按下列各項目評分：

Preço apresentado na proposta: 30 valores;

投標價格：30分；

Programa de concepção: 50 valores;
Plano de trabalhos: 10 valores;

《設計方案》：50分；

Prazo de execução da obra: 10 valores.
《工作計劃》：10分；

17. Actualização, rectificação e esclarecimento dos documentos do concurso:

施工期：10分。
17. 招標文件之更新、修正及解釋等資料：由二零一九年八
月二十八日至截標日止，投標人應每日前往澳門萬里長城海事及
水務局大樓一樓行政及財政廳之財政處或瀏覽海事及水務局網
頁（http://www.marine.gov.mo），以獲取涉及招標文件之更新、
修正及解釋等資料。
二零一九年八月二十一日於海事及水務局

Os concorrentes deverão comparecer diariamente na Divisão Financeira do Departamento de Administração e Finanças
da DSAMA, situada no 1.º andar do Edifício da DSAMA,
Calçada da Barra, Região Administrativa Especial de Macau,
ou consultar a página electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo), a partir de 28 de Agosto de 2019 até à data limite
para a entrega das propostas, a fim de obter informações sobre
a actualização, rectificação e esclarecimento dos documentos
do concurso.
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água,
aos 21 de Agosto de 2019.

局長

黃穗文

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

（是項刊登費用為 $5,404.00）

(Custo desta publicação $ 5 404,00)

告 示

Edital

第3/2019號告示
海 事及 水 務局局 長根 據 經 第3 0 / 2 0 18 號 行政 法 規 及 第
23/2015號行政法規修訂的第14/2013號行政法規（海事及水務
局的組織及運作）第六條第三款以及二月三日第4/97/M號法令
第三條及第四條的規定，發佈本告示。

一、自本告示公佈之日起，按照《在本地船上工作的香港船
員職級對照準則》新文本執行。

二、《在本地船上工作的香港船員職級對照準則》的新文本
已上載於海事及水務局網頁（http://www.marine.gov.mo）。

三、本公告自公佈之日起生效。

Edital n.º 3/2019
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2013, com as alterações introduzidas
pelo Regulamento Administrativo n.º 30/2018 e Regulamento
Administrativo n.º 23/2015 (Organização e Funcionamento da
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água), e em
conjugação com os artigos 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 4/97/M, de
3 de Fevereiro, a directora dos Serviços de Assuntos Marítimos
e de Água manda:
1. A partir da data da publicação do presente edital, aplica-se a nova versão dos «Requisitos do quadro comparativo das
categorias para tripulantes de Hong Kong que laboram a bordo
das embarcações de tráfego local».
2. A versão actualizada dos «Requisitos do quadro comparativo das categorias para tripulantes de Hong Kong que laboram
a bordo das embarcações de tráfego local» está disponível na
página electrónica desta Direcção (http://www.marine.gov.mo).
3. O presente edital entra em vigor no dia da sua publicação.
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Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água,
aos 8 de Agosto de 2019.

二零一九年八月八日於海事及水務局
局長

黃穗文

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

（是項刊登費用為 $1,382.00）

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

郵 電 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E
TELECOMUNICAÇÕES

名 單
Lista

統一管理制度──專業或職務能力評估開考

Concurso de avaliação de competências profissionais ou

郵電局工商管理範疇第一職階二等高級技術員

funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, na
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, para
técnico superior de 2.ª classe,

為填補郵電局以行政任用合同任用的工商管理範疇高級技

1.º escalão, área de gestão de empresas
術員職程第一職階二等高級技術員一個職缺，以及填補開考有
效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一八年十月十日第四十一期
《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制
度的專業或職務能力評估開考通告，現公佈最後成績名單如下：

及格的投考人：
名次

姓名

身份證編號

最後成績

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação
de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar
vago, em regime de contrato administrativo de provimento, de
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico
superior, área de gestão de empresas, da Direcção dos Serviços
de Correios e Telecomunicações, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 41, II Série, de 10 de Outubro de
2018:
Candidatos aprovados:
  Nome
BIR N.º
Classificação
Ordem 		final

1.º 郭淑惠

1337XXX(X) ..................................... 68.22

2.º 王寶賢

5183XXX(X) ..................................... 62.65

1.º

Kuok, Sok Wai

1337XXX(X)........................ 68,22

3.º 劉寶詩

1308XXX(X) ..................................... 60.00

2.º

Wong, Pou In

5183XXX(X)......................... 62,65

4.º 陳金玉

5109XXX(X) ..................................... 57.75

3.º

Lao, Pou Si

1308XXX(X)........................ 60,00

5.º 麥倩彤

5177XXX(X) ..................................... 57.68

4.º

Chan, Kam Ioc

5109XXX(X)........................ 57,75

6.º 李志德

5181XXX(X) ..................................... 57.07

5.º

Mak, Sin Tong

5177XXX(X)........................ 57,68

7.º 周詠儀

1289XXX(X) ..................................... 54.99

6.º

Lei, Chi Tak

5181XXX(X)........................ 57,07

8.º 葉佩珊

5149XXX(X) ..................................... 53.07

7.º

Chao, Weng I

1289XXX(X)........................ 54,99

9.º 張偉健

5137XXX(X) ..................................... 52.87

8.º

Ip, Pui San

5149XXX(X)......................... 53,07

10.º 陳億達

5196XXX(X) ..................................... 52.80

9.º

Cheong, Wai Kin 5137XXX(X)........................ 52,87

11.º 鄒釗

1267XXX(X) ..................................... 50.23

被淘汰或被除名的投考人：
序號
1

姓名
陳婉琪

10.º

Chan, Iek Tat

5196XXX(X)........................ 52,80

11.º

Chao, Chio

1267XXX(X)........................ 50,23

Candidatos excluídos:

身份證編號

備註

5166XXX(X)

（b）

N.º   Nome
1 Chan, Un Kei

BIR N.º
5166XXX(X)

Notas
(b)
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序號

姓名

身份證編號

備註

N.º   Nome

BIR N.º

Notas

2

張志聰

1276XXX(X)

（a）

2 Cheong, Chi Chong 1276XXX(X)

(a)

3

郭錦文

5184XXX(X)

（b）

3 Kuok, Kam Man

5184XXX(X)

(b)

4

林曉嵐

5096XXX(X)

（a）

4 Lam, Hio Lam

5096XXX(X)

(a)

5

羅穎琴

5188XXX(X)

（b）

5 Lo, Weng Kam

5188XXX(X)

(b)

6

袁成業

1365XXX(X)

（a）

6 Un, Seng Ip

1365XXX(X)

(a)

Observações para os candidatos excluídos:

備註：

（a）因最後成績得分低於50分而被淘汰；

（b）根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政
法規第三十一條第十款的規定，因缺席甄選面試而被除名。

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規
第三十六條規定，投考人可自本名單公佈於《澳門特別行政區公
報》翌日起計十個工作日內，就本名單向許可開考的實體提起上
訴。

（經運輸工務司司長於二零一九年八月十九日的批示認可）

二零一九年八月十五日於郵電局

(a) Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 valores;
(b) Por terem faltado à entrevista de selecção, nos termos do
n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016,
com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamento
Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do concurso,
no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte à data da
publicação da presente lista no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Transportes e Obras Públicas, de 19 de Agosto de 2019).

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos
15 de Agosto de 2019.

典試委員會：

O Júri:

主席：資訊科技發展及資源管理廳廳長

正選委員：資訊科技發展處處長

李廣亮

首席顧問高級技術員

丁麗群

葉頌華

Presidente: Ip Chong Wa, chefe do Departamento de Desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Gestão de Recursos.
Vogais efectivos: Lei Kuong Leong, chefe da Divisão de Desenvolvimento das Tecnologias da Informação; e
Ting Lai Kuan, técnica superior assessora principal.

（是項刊登費用為 $3,977.00）

(Custo desta publicação $ 3 977,00)

公 告

Anúncios

茲公佈，為填補郵電局以行政任用合同任用的高級技術員職
程第一職階二等高級技術員（郵政管理範疇）兩個職缺，以及填
補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年五月二十二
日第二十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進
行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通告，現根據經第
23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada
na Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações,
2.º andar do Edifício-Sede da mesma Direcção dos Serviços,
sito no Largo do Senado, em Macau, podendo ser consultada
no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda a
quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as
17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as
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招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第二款規定，將郵電局專業
或職務能力評估開考的投考人確定名單張貼於澳門議事亭前地
郵電局總部大樓二樓（查閱時間：週一至週四，上午九時至下午
一時、下午二時三十分至五時四十五分；週五，上午九時至下午一
時、下午二時三十分至五時三十分），並上載於本局網頁（ht t p://
w w w.c t t.gov.mo/）及行政公職局網頁（ht t p://w w w.sa f p.gov.
mo/）。

二零一九年八月二十二日於郵電局

局長

劉惠明

15203

14,30 e as 17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica
destes Serviços (http://www.ctt.gov.mo/) e dos SAFP (http://
www.safp.gov.mo/), a lista definitiva dos candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais,
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º
escalão, da carreira de técnico superior, área de gestão postal,
em regime de contrato administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, e dos que
vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 21, II Série, de
22 de Maio de 2019.
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos
22 de Agosto de 2019.
A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.
(Custo desta publicação $ 1 496,00)

（是項刊登費用為 $1,496.00）

茲公佈，為填補郵電局以行政任用合同任用的輕型車輛司機
職程第一職階輕型車輛司機一個職缺，以及填補開考有效期屆
滿前本局出現的職缺，經二零一九年七月十七日第二十九期《澳
門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度
的專業或職務能力評估開考通告，現根據經第23/2017號行政法
規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級
培訓》第二十六條第二款規定，將郵電局專業或職務能力評估開
考的投考人臨時名單張貼於澳門議事亭前地郵電局總部大樓二
樓（查閱時間：週一至週四，上午九時至下午一時、下午二時三十
分至五時四十五分；週五，上午九時至下午一時、下午二時三十分
至五時三十分），並上載於本局網頁（http://www.ctt.gov.mo/）及
行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年八月二十二日於郵電局

局長

劉惠明

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada na
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, 2.º andar do Edifício-Sede da mesma Direcção dos Serviços, sito no
Largo do Senado, em Macau, podendo ser consultada no local
indicado, dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45
horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30
e as 17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica destes
Serviços (http://www.ctt.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.
safp.gov.mo/), a lista provisória dos candidatos ao concurso de
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo,
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de
um lugar vago de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira
de motorista de ligeiros, em regime de contrato administrativo
de provimento da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até
ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 29, II Série, de 17 de Julho de 2019.
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos
22 de Agosto de 2019.
A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

（是項刊登費用為 $1,303.00）

茲公佈，為填補郵電局以行政任用合同任用的勤雜人員職
程第一職階勤雜人員（雜役範疇）一個職缺，以及填補開考有效
期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年七月十七日第二十九期
《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada na
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, 2.º an-
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制度的專業或職務能力評估開考通告，現根據經第23/2017號行
政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及
晉級培訓》第二十六條第二款規定，將郵電局專業或職務能力評
估開考的投考人臨時名單張貼於澳門議事亭前地郵電局總部大
樓二樓（查閱時間：週一至週四，上午九時至下午一時、下午二時
三十分至五時四十五分；週五，上午九時至下午一時、下午二時
三十分至五時三十分），並上載於本局網頁（http://www.ctt.gov.
mo/）及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。
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dar do Edifício-Sede da mesma Direcção dos Serviços, sito no
Largo do Senado, em Macau, podendo ser consultada no local
indicado, dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45
horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30
e as 17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica destes
Serviços (http://www.ctt.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.
safp.gov.mo/), a lista provisória dos candidatos ao concurso de
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo,
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de
um lugar vago de auxiliar, 1.º escalão, da carreira de auxiliar,
área de servente, em regime de contrato administrativo de
provimento da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 29, II Série, de 17 de Julho de 2019.

二零一九年八月二十二日於郵電局
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos
22 de Agosto de 2019.
局長

劉惠明
A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

（是項刊登費用為 $1,496.00）

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

地 球 物 理 暨 氣 象 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS
E GEOFÍSICOS

公 告
Anúncio
為填補本局行政任用合同人員高級技術員職程電子及電訊
工程範疇第一職階二等高級技術員兩個職缺，以及填補開考有
效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年六月五日第二十三期《澳
門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職
務能力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改
的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第
二十七條第二款規定，將本局專業或職務能力評估對外開考的
投考人確定名單張貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物理暨氣象
局（查閱時間：週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十
分至五時四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分
至五時三十分），並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.
mo/及地球物理暨氣象局網頁http://www.smg.gov.mo/。

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo
n.º 23/2017, se encontra afixada na Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do Observatório, Taipa Grande, Taipa, podendo ser consultada no local indicado,
dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira das
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas; sexta-feira das 9,00
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), e disponibilizadas na
página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem
como na página electrónica da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, em http://www.smg.gov.mo/, a lista definitiva dos candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão
uniformizada, para o preenchimento de dois lugares vagos de
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico
superior, área de engenharia electrónica e de telecomunicações em regime de contrato administrativo de provimento, da
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, e dos que
vierem a verificar-se neste Serviço até ao termo da validade do
concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 5 de
Junho de 2019.
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Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 22
de Agosto de 2019.

二零一九年八月二十二日於地球物理暨氣象局

代局長
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鄧耀民

O Director dos Serviços, substituto, Tang Iu Man.

（是項刊登費用為 $1,779.00）

(Custo desta publicação $ 1 779,00)

房 屋 局

INSTITUTO DE HABITAÇÃO
Anúncios

公 告
茲公佈，為填補房屋局編制內公共財政管理範疇高級技術
員職程第一職階二等高級技術員三缺，以及填補開考有效期屆
滿前本局出現的職缺，經二零一九年四月十七日第十六期《澳門
特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務
能力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改的
第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第
二十六條第二款規定，將房屋局專業或職務能力評估對外開考
的投考人臨時名單張貼於澳門鴨涌馬路220號青葱大廈地下L房
屋局接待處（可於辦公時間查閱），並上載於房屋局網頁（http://
w w w.i h m.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://w w w.sa f p.gov.
mo/）。
二零一九年八月二十二日於房屋局
局長

山禮度

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo
n.º 23/2017, se encontra afixada na recepção do Instituto de
Habitação (IH), sito na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220,
Edifício Cheng Chong, r/c L, Macau, podendo ser consultada
no local indicado, dentro do horário de expediente, e disponibilizada na página electrónica do IH (http://www.ihm.gov.mo/)
e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a lista provisória dos
candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada,
para o preenchimento de três lugares de técnico superior de 2.ª
classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de gestão financeira pública, do quadro do pessoal do IH, e dos que
vierem a verificar-se neste Instituto até ao termo da validade
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 17
de Abril de 2019.
Instituto de Habitação, aos 22 de Agosto de 2019.
O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

（是項刊登費用為 $1,224.00）

茲公佈，為填補房屋局編制內資訊（應用軟件開發）範疇高
級技術員職程第一職階二等高級技術員兩缺，以及填補開考有
效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年五月二日第十八期
《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業
或職務能力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號行政法規
修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培
訓》第二十六條第二款規定，將房屋局專業或職務能力評估對
外開考的投考人臨時名單張貼於澳門鴨涌馬路220號青葱大廈
地下L房屋局接待處（可於辦公時間查閱），並上載於房屋局網
頁（http://w w w.ihm.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://w w w.
safp.gov.mo/）。

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo
n.º 23/2017, se encontra afixada na recepção do Instituto de
Habitação (IH), sito na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220,
Edifício Cheng Chong, r/c, L, Macau, podendo ser consultada
no local indicado, dentro do horário de expediente, e disponibilizada na página electrónica do IH (http://www.ihm.gov.mo/)
e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a lista provisória dos
candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares de técnico superior
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área
de informática (desenvolvimento de sistemas e programas), do
quadro do pessoal do IH, e dos que vierem a verificar-se neste
Instituto até ao termo da validade do concurso, aberto por
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 18, II Série, de 2 de Maio de 2019.
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Instituto de Habitação, aos 22 de Agosto de 2019.

二零一九年八月二十二日於房屋局
局長

山禮度

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

（是項刊登費用為 $1,178.00）

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

建 設 發 展 辦 公 室

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO
DE INFRA-ESTRUTURAS

通 告
按照運輸工務司司長於二零一九年六月十九日之批示，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，建設發展辦公室進行統一管理制度
的專業或職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補翻
譯員職程第一職階二等翻譯員（中葡文）一個職缺，以及填補開
考有效期屆滿前本辦公室出現的職缺。

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，
旨在對擔任中葡文翻譯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
補本辦公室同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 薪俸、權利及福利

第一職階二等翻譯員的薪俸點為經第4/2017號法律修改的
第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表七所載的薪俸
表的440點，享有公職一般制度所規定的權利及福利。

3. 職務內容

尊重文章內容和寫作風格，進行中葡筆譯：細讀和分析原
文，以理解原文的整體意思；將該意思轉換為目標語言，力求忠
於原文的思想和主題，儘量保持作者的寫作風格；有需要時可參
閱字典或其他工具書，以便正確地傳達技術或科學術語；重讀譯
文，作出認為合適的修改。可專注於某一特別範疇的中葡翻譯，
並執行視其情況而指派的工作。尊重談話的確實意思，將口述文
章和談話進行中葡傳譯。

Aviso
Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Transportes e Obras Públicas, de 19 de Junho de
2019, e nos termos definidos no Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017,
na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», se encontra aberto o concurso de
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo,
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de
um lugar vago de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão,
da carreira de intérprete-tradutor (língua Chinesa e Portuguesa), em regime de contrato administrativo de provimento do
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, e dos
que vierem a verificar-se neste Gabinete até ao termo da validade do concurso:
1. Tipo, prazo e validade
Trata-se de concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, de regime de gestão uniformizada
e consiste na avaliação das competências específicas necessárias ao exercício de funções de intérprete-tradutor, nas línguas
chinesa e portuguesa.
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 neste Gabinete, na mesma carreira, categoria e área funcional.
2. Vencimento, direitos e regalias
O intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo
índice 440 da tabela indiciária constante do Mapa 7 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.
3. Conteúdo funcional
Efectuar a tradução de textos escritos de chinês para português e vice-versa, procurando respeitar o conteúdo e a forma
dos mesmos; fazer a interpretação consecutiva ou simultânea
de intervenções orais de chinês para português e vice-versa,
procurando respeitar o sentido exacto do que é dito pelos intervenientes; prestar serviços de peritagem oficial em documentos
escritos em qualquer das línguas oficiais; pode ser especializado
em certos tipos de tradução ou de interpretação (chinês/português) e ser designado em conformidade.
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4. 報考條件

凡於報考期限屆滿前具有中葡翻譯或語言（中文或葡文）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，或具其他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且合格完成《中葡文翻譯及傳譯學習
計劃》，掌握兩種正式語文（中文及葡文）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。

5. 報考方式及期限

15207

4. 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 tradução e interpretação em língua chinesa e
portuguesa ou em línguas chinesa ou portuguesa, ou em qualquer outra área e com aproveitamento no curso de formação
para Programa de Aprendizagem de Tradução e Interpretação
das Línguas Chinesa e Portuguesa, e dominem as duas línguas
oficiais (línguas chinesa e portuguesa), que satisfaçam os demais requisitos gerais para o desempenho de funções públicas,
nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente permanente da Região Administrativa Especial de Macau;
maioridade; capacidade profissional, aptidão física e mental,
até ao termo do prazo da apresentação de candidaturas 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.
5. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

5.1. 報考期限為二十日，自本通告公佈於《澳門特別行政區
公報》之日緊接的第一個工作日起計（即2019年8月29日至9月17
日）；

5.2. 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《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。

5.2.1. 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）於報考期限內的辦公時間
（星期一至四，上午九時至一時，下午二時三十分至五時四十五
分；星期五，上午九時至一時，下午二時三十分至五時三十分）親
身到澳門羅理基博士大馬路南光大廈十樓建設發展辦公室提
交。

5.1 O prazo para apresentação de candidaturas é de vinte
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau (de 29 de Agosto de 2019 a 17 de Setembro
de 2019);
5.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou
Funcionais», aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo
n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico,
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos
de candidaturas.
5.2.1 Em suporte de papel
A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato,
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem,
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a
quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as
17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre
as 14,30 e as 17,30 horas), no Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues,
Edifício Nam Kwong, 10.º andar, Macau.
5.2.2 Em suporte electrónico

5.2.2. 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。

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 electrónica 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/ ou 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.
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6. 報考須提交的文件

6.1. 與公職無聯繫的投考人須提交：
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6. Documentos a apresentar na candidatura
6.1 Candidatos não vinculados à função pública devem apresentar:
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）合格完成《中葡文翻譯及傳譯學習計劃》的證明文件副
本，倘適用；

d）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。

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) Cópia do documento comprovativo de aprovação no curso
de formação — Programa de Aprendizagem de Tradução e
Interpretação das Línguas Chinesa e Portuguesa, quando aplicável;
d) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, devendo a mesma
ser acompanhada de cópia dos documentos comprovativos do
mencionado.

6.2. 與公職有聯繫的投考人須提交：

6.2 Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar:

第6.1點a）、b）、c）（倘適用）和d）項所指的文件以及由所

Os documentos referidos nas alíneas a), b), c) (quando aplicável) e d) do ponto 6.1 e ainda um registo biográfico emitido
pelo Serviço a que pertencem.

屬部門發出的個人資料紀錄。

如第6.1點a）、b）、c）（倘適用）和d）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。

6.3. 如投考人無提交第6.1點a）、b）、c）（倘適用）和d）項
所指的文件或倘要求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所
指期限內補交所欠文件，否則被除名。

6.4. 如投考人所提交上述6.1點a）、b）、c）（倘適用）和d）項
的證明文件為普通副本，應於經第23/2017號行政法規修改的第
14/2016號行政法規第三十七條第四款（二）項所指的提交文件
期間，提交該等文件的正本或經認證的副本。

6.5. 上指專用格式的《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該局購買。

7. 任用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五條的
規定，以行政任用合同制度聘用，之前需經六個月的試用期。

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensados da apresentação dos documentos comprovativos referidos
nas alíneas a), b), c) (quando aplicável) e d) do ponto 6.1, 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.
6.3 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas
alíneas a), b), c) (quando aplicável) e d) do ponto 6.1 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;
6.4 Se o candidato tiver apresentado cópia simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), b), c) (quando
aplicável) e d) do ponto 6.1, deve apresentar os originais ou
cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo
para apresentação dos documentos a que se refere a alínea 2) do
n.º 4 do artigo 37.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016,
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017;
6.5 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.
7. Forma de provimento
A contratação é feita mediante o contrato administrativo de
provimento, precedido de um período experimental com a duração de seis meses, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».
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8. 甄選方法
第一項甄選方法——知識考試，分兩階段進行：
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8. Métodos de selecção
a) 1.º Método de selecção — Provas de conhecimentos, desenvolvendo em duas fases:

第二階段：三十分鐘的口試（佔知識考試50%），具淘汰性

1.ª Fase — Prova escrita, com a duração de 3 horas (equivale
a 50% da pontuação das provas de conhecimento), com carácter eliminatório;

第二項甄選方法——甄選面試；

2.ª Fase — Prova oral, com a duração de 30 minutos (equivale
a 50% da pontuação das provas de conhecimento), com carácter eliminatório;

第一階段：三小時的筆試（佔知識考試50%），具淘汰性質；

質；

b) 2.º Método de selecção — Entrevista de selecção;
第三項甄選方法——履歷分析。
若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。
9. 甄選方法的目的
知識考試——評估投考人擔任投考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
投考職務的能力。
10. 評分制度

c) 3.º Método de selecção — Análise curricular.
O candidato que falte ou desista de qualquer prova é automaticamente excluído.
9. Objectivos dos métodos de selecção
Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos dos candidatos, 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 da respectiva 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

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

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

在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas eliminatórias ou na classificação final obtenham classificação inferior a 50 valores.

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=80%
甄選面試=10%
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

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:
Prova de conhecimentos — 80%;
Entrevista de selecção — 10%;
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», alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
13. Publicitação das listas

臨時名單及確定名單張貼於澳門羅理基博士大馬路南光大
廈十樓建設發展辦公室並上載於行政公職局網頁ht t p://w w w.

As listas provisória e definitiva são afixadas no Gabinete
para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, sito no Edifício
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safp.gov.mo/及建設發展辦公室網頁http://www.gdi.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。

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》，張貼於澳門羅理基博士大馬路南光
大廈十樓建設發展辦公室並上載於行政公職局網頁http://w w w.
safp.gov.mo/及建設發展辦公室網頁http://www.gdi.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門羅理基博士大馬路南光大廈
十樓建設發展辦公室並上載於行政公職局網頁http://www.safp.
gov.mo/及建設發展辦公室網頁ht t p://w w w.gd i.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/及建設發展
辦公室網頁http://www.gdi.gov.mo/。

14. 考試範圍

筆試——中葡及葡中翻譯；
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Nam Kwong, Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, 10.º andar,
Macau, bem como disponibilizadas na página electrónica dos
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/ e na página electrónica
do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, em
http://www.gdi.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 e afixados no Gabinete para
o Desenvolvimento de Infra-estruturas, sito no Edifício Nam
Kwong, Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, 10.º andar, Macau,
bem como disponibilizados na página electrónica dos SAFP,
em http://www.safp.gov.mo/ e na página electrónica do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, em http://www.
gdi.gov.mo/.
As listas classificativas intermédias são afixadas no Gabinete
para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, sito no Edifício
Nam Kwong, Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, 10.º andar,
Macau, bem como disponibilizadas na página electrónica dos
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/ e na página electrónica
do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, em
http://www.gdi.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 do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, em http://
www.gdi.gov.mo/.
14. Programa das provas

口試——中葡及葡中傳譯。

翻譯及傳譯的內容包括澳門特別行政區公共行政知識以及
國內外時事及通識。

進行筆試時，只許使用紙本字典作參考。

15. 適用法例

Prova escrita — tradução de chinês para português e vice-versa;
Prova oral — interpretação de chinês para português e vice-versa.
A tradução e a interpretação terão como conteúdo matérias
de Administração Pública da RAEM, actualidades nacionais e
internacionais e conhecimentos gerais.
Na prova escrita apenas será permitido consultar dicionários
em suporte papel.
15. Legislação aplicável

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

16. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços
públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017,
da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016,
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
16. Observação
Os dados que o candidato apresente servem apenas para
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão
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tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da
Protecção de Dados Pessoais».

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。
17. 典試委員會的組成

17. Composição do Júri

主席：顧問高級技術員

Ada Suleica Araújo Sousa

Presidente: Ada Suleica Araújo Sousa, técnica superior assessora.

正選委員：一等翻譯員

陳慕華

Vogais efectivos: Chan Mou Wa, intérprete-tradutora de 1.ª
classe; e

顧問高級技術員
候補委員：顧問高級技術員
顧問高級技術員

李星儒

Lei Seng U, técnico superior assessor.
Vogais suplentes: Irene Wong Martins, técnica superior assessora; e

Irene Wong Martins
Pedro Afonso Fong

Pedro Afonso Fong, técnico superior assessor.
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos
22 de Agosto de 2019.

二零一九年八月二十二日於建設發展辦公室
代主任

Luís Madeira de Carvalho

O Coordenador do Gabinete, substituto, Luís Madeira de
Carvalho.

（是項刊登費用為 $13,069.00）

(Custo desta publicação $ 13 069,00)

環 境 保 護 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL
Aviso

通 告
茲公佈，為填補環境保護局以行政任用合同任用的（中葡
文）翻譯員職程第一職階二等翻譯員兩缺，以及填補開考有效期
屆滿前出現的職缺，經二零一九年四月十七日第十六期《澳門特
別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專
業或職務能力評估開考通告，本局定於二零一九年九月十日至九
月十二日由上午九時三十分至下午四時為參加專業或職務能力
評估開考的准考人舉行知識考試（口試），時間為三十分鐘。考
試地點為澳門馬交石炮台馬路32號至36號電力公司大樓一樓環
境保護局。

參加知識考試（口試）的准考人的考試地點、日期及時間安
排等詳細資料，以及與准考人有關的其他重要資訊，將於二零
一九年八月二十八日張貼於澳門馬交石炮台馬路32號至36號電
力公司大樓一樓環境保護局公告欄。准考人可於辦公時間（週一
至週四上午九時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時
三十分）到上述地點查閱，亦可在本局網頁（ht t p://w w w.d spa.
gov.mo/）及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年八月二十二日於環境保護局

代局長

葉擴林

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais,
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares vagos, em regime de contrato administrativo de provimento, de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º
escalão, da carreira de intérprete-tradutor (línguas chinesa e
portuguesa) da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, e dos que vierem a verificar-se até ao termo da validade
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de
17 de Abril de 2019, a prova de conhecimentos (prova oral),
com a duração de 30 minutos, terá lugar de 10 de Setembro até
12 de Setembro de 2019, no período das 9,30 às 16,00 horas, na
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, sita na Estrada
de D. Maria II, n.os 32 a 36, Edifício CEM, 1.º andar, Macau.
As informações mais detalhadas sobre o local, data e hora
a que cada candidato se deve apresentar para a realização da
prova de conhecimentos (prova oral), bem como outras informações de interesse dos candidatos, serão afixadas no dia 28
de Agosto de 2019, no quadro de informações da Direcção dos
Serviços de Protecção Ambiental, sita na Estrada de D. Maria
II, n.os 32 a 36, Edifício CEM, 1.º andar, Macau, podendo ser
consultadas no local indicado dentro do horário de expediente
(de segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 17,30 horas) e encontram-se disponíveis
nas páginas electrónicas destes Serviços (http://www.dspa.gov.
mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 22 de
Agosto de 2019.
O Director dos Serviços, substituto, Ip Kuong Lam.

（是項刊登費用為 $1,575.00）

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

