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COMISSARIADO DA AUDITORIA

Lista

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação de 

competências profissionais ou funcionais, externo, 

no Comissariado da Auditoria, para motorista 

de ligeiros, 1.º 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, de carreira de motorista 
de ligeiros, do Comissariado da Auditoria, e dos que vierem a 
verificar-se neste Comissariado da Auditoria até ao termo da 
validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 15, II 
Série, de 10 de Abril de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
cand.

Nome N.º de BIR Classificação 
 final

1.º 27 Wong, Kim Weng 5139XXXX............ 79,75

2.º 3 Chou, Kuan Soi 5093XXXX ........... 78,64

3.º 12 Lau, Joao Chong 1249XXXX ........... 78,17

4.º 23 Tang, Si Sang 5129XXXX ........... 77,85

5.º 22 Sou, Pou Chong 7360XXXX ........... 77,49

6.º 15 Leong, Kin Fat 5040XXXX  .......... 77,48

7.º 2 Choi, Sio Pang 5124XXXX ........... 77,41

8.º 1 Chan, Chi Hou 5172XXXX ............ 75,93

9.º 21 Sin, Ka Kei 1220XXXX ........... 75,82

10.º 7 Ip, Hon Man 5173XXXX ............ 75,70

11.º 8 Ip, Iam Vai 5081XXXX ........... 75,38

12.º 16 Leong, Pan Un 7373XXXX ........... 73,83

13.º 26 Wong, Kai Meng 7274XXXX ........... 72,74

14.º 6 Guan, Weixiong 1508XXXX ........... 72,11

15.º 25 Vong, Iok Fan 5079XXXX ........... 69,69

Candidatos excluídos:

N.º do 
cand.

Nome N.º de BIR Notas

14 Lei Man Fu 5117XXXX (a)

17 Lio Ka Weng 1513XXXX (a)

Observação:

(a) Nos termos do n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, com as alterações introduzidas 

審 計 署

名 單

統一管理制度——專業或職務能力評估開考

審計署第一職階輕型車輛司機

審計署以行政任用合同填補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署出現的

職缺，經二零一九年四月十日第十五期《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，現公佈最後成績名單如下：

及格的投考人：

名次 准考人

編號

姓名 身份證編號 最後成績

1.º 27 黃劍榮 5139XXXX ............................. 79.75

2.º 3 曹君瑞 5093XXXX ............................. 78.64

3.º 12 劉昶 1249XXXX ............................. 78.17

4.º 23 鄧仕生 5129XXXX ............................. 77.85

5.º 22 蘇寶藏 7360XXXX ............................. 77.49

6.º 15 梁健發 5040XXXX ............................. 77.48

7.º 2 徐小鵬 5124XXXX ............................. 77.41

8.º 1 陳志豪 5172XXXX ............................. 75.93

9.º 21 冼嘉旗 1220XXXX ............................. 75.82

10.º 7 葉漢文 5173XXXX ............................. 75.70

11.º 8 葉蔭偉 5081XXXX ............................. 75.38

12.º 16 梁彬元 7373XXXX ............................. 73.83

13.º 26 黃啓明 7274XXXX ............................. 72.74

14.º 6 關偉雄 1508XXXX ............................. 72.11

15.º 25 汪玉芬 5079XXXX ............................. 69.69

被除名的投考人：

准考人

編號

姓名 備註

14 李敏富 5117XXXX （a）

17 廖家榮 1513XXXX （a）

備註：

（a）根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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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。

（經審計長於二零一九年九月十九日的批示認可）

二零一九年九月十九日於審計署

典試委員會：

主席：行政財政處處長 麥家豪

正選委員：首席顧問高級技術員 鄭維娜

  顧問高級技術員 譚施敏

（是項刊登費用為 $3,388.00）

立 法 會 輔 助 部 門

通 告

（招聘編號：Rec02/2019）

茲公佈，立法會輔助部門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三個職缺，以及填補開考有效

期屆滿前出現的職缺，經二零一九年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，本會輔助部門定於二零一九

年十月五日至十月六日為參加專業或職務能力評估對外開考的

准考人舉行知識考試（駕駛技術實踐考試），時間為三十分鐘，

考試地點為澳門南灣湖畔立法會前地立法會大樓。

參加知識考試（駕駛技術實踐考試）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，將於二零一九年九月二十五日張貼於澳門南灣湖畔立法會前

地立法會大樓地下（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），並上載於立法會網頁

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 Admi-
nistrativa Especial de Macau.

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

toria, de 19 de Setembro de 2019).

Comissariado da Auditoria, aos 19 de Setembro de 2019.

O Júri:

Presidente: Mak Ka Hou, chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira.

Vogais efectivas: Cheang Vai Na, técnica superior assessora 
principal; e

Tam Si Man, técnica superior assessora.

(Custo desta publicação $ 3 388,00)

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Aviso

(N.º de Ref. do Concurso: Rec02/2019)

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcio-
nais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preen-
chimento de três vagas de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da 
carreira de motorista de ligeiros, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento dos Serviços de Apoio à Assembleia 
Legislativa, 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 Ma-
cau n.º 17, II Série, de 24 de Abril de 2019, a prova de conheci-
mentos (prova prática de condução) do concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, com a 
duração de 30 minutos, terá lugar de 5 de Outubro até 6 de Ou-
tubro de 2019, no Edifício da Assembleia Legislativa, na Praça 
da Assembleia Legislativa, Aterros da Baía da Praia Grande, 
Macau. 

A informação mais detalhada sobre o local, data e hora da 
prova de conhecimentos (prova prática de condução) dos can-
didatos admitidos, bem como outras informações de interesse 
dos candidatos admitidos, serão afixadas no dia 25 de Setem-
bro de 2019 no rés-do-chão do Edifício da Assembleia Legis-
lativa, na Praça da Assembleia Legislativa, Aterros da Baía da 
Praia Grande, Macau, podendo ser consultadas no local indi-
cado, 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 
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（http://www.al.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://www.safp.

gov.mo/）。

二零一九年九月二十日於立法會輔助部門

秘書長 楊瑞茹

（是項刊登費用為 $1,814.00）

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

名 單

按照刊登於二零一八年八月一日第三十一期《澳門特別行政

區公報》第二組的獲錄取就讀為晉升法院助理書記員而設的培

訓課程學員名單，現根據第30/2004號行政法規第三十四條的規

定，公佈最後評核名單：

A. 合格學員： 最後評核

1.º 姚麗娜 ................................................................. 16.250

2.º 梁詠心 ................................................................. 16.239

3.º 黃文玉 ................................................................. 16.005

4.º 陸思雅 ................................................................. 15.854

5.º 謝鴻傑 ................................................................. 15.825

6.º 林卓雄 ................................................................. 15.778

7.º 梁燕玲 ................................................................. 15.703

8.º 李澤龍 ................................................................. 15.677

9.º 李志安 ................................................................. 15.654

10.º 梁雁君 ................................................................. 15.608

11.º 林嘉洪 ................................................................. 15.603

12.º 朱嘉煒 ................................................................. 15.602

13.º 陳曉紅 ................................................................. 15.597

14.º 陳思敏 ................................................................. 15.591

15.º 曾潔琼 ................................................................. 15.574

16.º 胡顯業 ................................................................. 15.513

17.º 李藝傑 ................................................................. 15.506

18.º 朱倩文 ................................................................. 15.494

19.º 蘇志遠 ................................................................. 15.420

20.º 蔡鴻陽 ................................................................. 15.410

21.º 陳龍 ..................................................................... 15.402

22.º 譚兆寶 ................................................................. 15.401

23.º 黃樹培 ................................................................. 15.279

24.º 梅淑賢 ................................................................. 15.190

17,30 horas), bem como nas páginas electrónicas da Assembleia 
Legislativa (http://www.al.gov.mo/) e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo/).

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 20 de 
Setembro de 2019.

A Secretária-Geral, Ieong Soi U.

(Custo desta publicação $ 1 814,00)

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Lista

De acordo com a lista dos formandos do curso de formação 
para acesso à categoria de escrivão judicial adjunto, publicada 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 31, II Série, de 1 de Agosto de 2018, publica-se, nos termos 
do artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 30/2004, a 
lista de classificação final:

A. Formandos aprovados: Classificação 
 final

1.º Io Lai Na ................................................................ 16,250

2.º Cintia Conceição Leong ...................................... 16,239

3.º Wong Man Iok ...................................................... 16,005

4.º Lok Si Nga ............................................................. 15,854

5.º Che Hong Kit ........................................................ 15,825

6.º Lam Cheok Hong ................................................. 15,778

7.º Leong In Leng ...................................................... 15,703

8.º Lei Chak Long ...................................................... 15,677

9.º Lei Chi On ............................................................. 15,654

10.º Leung Ngan Kuan ................................................ 15,608

11.º Lam Ka Hong ....................................................... 15,603

12.º Chu Ka Wai ........................................................... 15,602

13.º Chan Hio Hong .................................................... 15,597

14.º Chan Si Man ......................................................... 15,591

15.º Chang Kit Keng .................................................... 15,574

16.º Wu Hin Ip .............................................................. 15,513

17.º Lei Ngai Kit ........................................................... 15,506

18.º Chu Sin Man ......................................................... 15,494

19.º Sou Chi Un ............................................................ 15,420

20.º Choi Hong Ieong .................................................. 15,410

21.º Chan Long ............................................................. 15,402

22.º Tam Sio Pou .......................................................... 15,401

23.º Wong Su Pui .......................................................... 15,279

24.º Mui Sok In ............................................................. 15,190
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A. 合格學員： 最後評核

25.º 郭曉婷 ................................................................. 15.189

26.º 張剛毅 ................................................................. 15.174

27.º 孔憲成 ................................................................. 15.146

28.º 梁皓然 ................................................................. 15.138

29.º 劉紫珊 ................................................................. 15.102

30.º 何浩昌 ................................................................. 15.074

31.º 林建業 ................................................................. 15.073

32.º 黃富文 ................................................................. 15.059

33.º 梁勤富 ................................................................. 15.015

34.º 劉華康 ................................................................. 15.004

35.º 許世儒 ................................................................. 14.961

36.º 莫嘉琪 ................................................................. 14.960

37.º 羅偉倫 ................................................................. 14.926

38.º 何采姿 ................................................................. 14.897

39.º 陳美華 ................................................................. 14.893

40.º 王振凌 ................................................................. 14.854

41.º 殷雄慧 ................................................................. 14.849

42.º 蘇玉芳 ................................................................. 14.799

43.º 袁志偉 ................................................................. 14.789

44.º 張展明 ................................................................. 14.761

45.º 林慧婷 ................................................................. 14.727

46.º 施玉燕 ................................................................. 14.690

47.º 麥承罡 ................................................................. 14.676

48.º 古瑞華 ................................................................. 14.638

49.º 袁偉基 ................................................................. 14.605

50.º 吳琦琦 ................................................................. 14.510

51.º 吳培洪 ................................................................. 14.487

52.º 馮彥龍 ................................................................. 14.476

53.º 施養錨 ................................................................. 14.454

54.º 白華輝 ................................................................. 14.400

55.º 黃國錚 ................................................................. 14.358

56.º 徐俊峰 ................................................................. 14.343

57.º 馮繼昌 ................................................................. 14.335

58.º 黃維 ..................................................................... 14.270

59.º 梁芷雯 ................................................................. 14.262

60.º 何明瀚 ................................................................. 14.250

61.º 龔俊銘 ................................................................. 14.218

62.º 黎偉斌 ................................................................. 14.189

63.º 馬國善 ................................................................. 14.091

64.º 張國偉 ................................................................. 14.061

65.º 謝榮鋒 ................................................................. 14.026

A. Formandos aprovados: Classificação 
 final

25.º Sónia Hio Teng da Silva Kuok ............................ 15,189

26.º Cheong Kong Ngai ............................................... 15,174

27.º Kong Hin Seng ...................................................... 15,146

28.º Leong Hou In ........................................................ 15,138

29.º Lau Chi San ........................................................... 15,102

30.º Ho Hou Cheong.................................................... 15,074

31.º Lam Kin Ip ............................................................ 15,073

32.º Wong Fu Man ....................................................... 15,059

33.º Leong Kan Fu ....................................................... 15,015

34.º Lao Wa Hong ........................................................ 15,004

35.º Hoi Sai U ............................................................... 14,961

36.º Mok Ka Kei ........................................................... 14,960

37.º Lo Wai Lon ........................................................... 14,926

38.º Ho Choi Chi .......................................................... 14,897

39.º Chan Mei Wah ...................................................... 14,893

40.º Wong Chan Leng .................................................. 14,854

41.º Ian Hong Wai ........................................................ 14,849

42.º Sou Iok Fong ......................................................... 14,799

43.º Un Chi Wai ............................................................ 14,789

44.º Cheong Chin Meng .............................................. 14,761

45.º Lam Wai Teng ....................................................... 14,727

46.º Si Iok In ................................................................. 14,690

47.º Mak Seng Kong .................................................... 14,676

48.º Ku Soi Wa .............................................................. 14,638

49.º Un Wai Kei ............................................................ 14,605

50.º Ng Kei Kei ............................................................. 14,510

51.º Ng Pui Hong .......................................................... 14,487

52.º Fong In Long......................................................... 14,476

53.º Si Ieong Nao .......................................................... 14,454

54.º Pak Wa Fai ............................................................ 14,400

55.º Wong Kuok Chang ............................................... 14,358

56.º Choi Chon Fong ................................................... 14,343

57.º Fong Kai Cheong .................................................. 14,335

58.º Wong Wai .............................................................. 14,270

59.º Leong Chi Man ..................................................... 14,262

60.º Ho Meng Hon ....................................................... 14,250

61.º Kong Chon Meng ................................................. 14,218

62.º Lai Wai Pan ........................................................... 14,189

63.º Ma Kuok Sin ......................................................... 14,091

64.º Cheong Kuok Wai ................................................ 14,061

65.º Che Weng Fong .................................................... 14,026
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A. 合格學員： 最後評核

66.º 鄺偉業 ................................................................. 14.003

67.º 黃成俊 ................................................................. 13.914

68.º 高健雄 ................................................................. 13.879

69.º 徐浩民 ................................................................. 13.849

70.º 陳書林 ................................................................. 13.683

71.º 馮智恆 ................................................................. 13.333

B. 因放棄修讀培訓課程被淘汰的學員：1人。

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，學員可自本名單公佈翌日起計十個工作日內

向許可開考實體提起上訴。

（經終審法院院長於二零一九年九月十九日批示認可）

二零一九年九月十七日於終審法院院長辦公室

典試委員會：

主席：行政法院法官 梁小娟

正選委員：終審法院代書記長 曾豔芬

  初級法院代書記長 蘇約翰

（是項刊登費用為 $5,948.00）

檢 察 長 辦 公 室

通 告

按照二零一九年九月五日檢察長的批示，並根據經第

23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第14/2009號法

律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共部門勞動合同

制度》的規定，檢察長辦公室進行統一管理制度的專業或職務能

力評估對外開考，以行政任用合同制度填補輕型車輛司機職程

第一職階輕型車輛司機兩個職缺，以及填補開考有效期屆滿前

本辦公室出現的職缺。

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，

A. Formandos aprovados: Classificação 
 final

66.º Kuong Wai Ip ........................................................ 14,003

67.º Wong Seng Chon .................................................. 13,914

68.º Kou Kin Hong....................................................... 13,879

69.º Choi Hou Man ...................................................... 13,849

70.º Chan Su Lam ........................................................ 13,683

71.º Fong Chi Hang...................................................... 13,333

B. Formando excluído por ter desistido do curso de formação: 1.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
os formandos podem interpor recurso da presente lista para 
a entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, a contar do dia seguinte à data da publicação.

(Homologada por despacho do presidente do Tribunal de Última 

Instância, de 19 de Setembro de 2019).

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
17 de Setembro de 2019.

O Júri:

Presidente: Leong Sio Kun, juíza do Tribunal Administrativo.

Vogais efectivos: Chang Im Fan, secretária judicial do Tribunal 
de Última Instância, substituta; e

João António Nascimento de Sousa, secretário judicial do 
Tribunal Judicial de Base, substituto.

(Custo desta publicação $ 5 948,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Aviso

Faz-se público que, por despacho do procurador, de 5 de 
Setembro de 2019, e nos termos definidos no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
com as alterações introduzidas pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos), com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 (Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), se encontra 
aberto o concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para 
o preenchimento de dois lugares vagos de motorista de ligeiros, 
1.º escalão, da carreira de motorista de ligeiros, em regime de 
contrato administrativo de provimento do Gabinete do Pro-
curador, 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 profissio-
nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada 
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旨在通過對擔任輕型車輛司機所需的特定勝任力進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補本辦公室同一職程及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容

穿著制服駕駛輕型車輛載運乘客，顧及旅程的安全和舒適；

駕駛載客量至九座位的客貨車，運送因公務外出的人員到獲預

先通知的目的地：啟動車輛、操控方向盤、接合變速器、剎車、把

行車時所需的燈亮起；注意街道情況、調節速度、顧及車輛的馬

力和性能、汽車和行人的流通、交通和警察的訊號以作有必要的

各項操作；遵守《道路交通法》及《道路交通規章》的規定；協助

乘客上落車以及裝卸行李或所運載的其他貨物；確保汽車的良

好運作和日常保養，即洗刷、清潔及檢查燃料、潤滑油和水；有需

要時更換輪胎；定期把車送往檢查和到車房作所需的維修；把車

停泊在所屬停車場，辦公時看管停泊的車輛；當有突發事件時，

應留在工作崗位，當工作時發生意外，在有需要時協助警察協調

工作；協助文件遞送工作，並將之送到目的地和遞交予收件人，在

一般工作上予以合作，以及有效地執行上級指派的工作。

3. 薪俸、權利及福利

第一職階輕型車輛司機的薪俸點為經第4/2017號法律修改

的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二十一所載

的150點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

4. 任用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第三條及

第五條第一款的規定，以行政任用合同方式聘用，之前需經六個

月的試用期。

5. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零一九年十月十五日）具有小學畢

業學歷，持有輕型汽車駕駛執照，且具有三年駕駛輕型汽車的工

作經驗及符合現行法律規定的擔任公職的一般要件，特別是：

澳門特別行政區永久性居民、成年、具任職能力、身體健康及精

神健全，以及符合經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行

e consiste na avaliação das competências específicas necessá-
rias ao exercício de funções de motorista de ligeiros.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos referidos e dos que vierem a verificar-se neste 
Gabinete, na mesma carreira e área funcional.

2. Conteúdo funcional

Conduz, devidamente uniformizado, automóveis ligeiros 
para transporte de passageiros, tendo em atenção a segurança 
e comodidade das viagens; conduz carrinhas com lotação até 
9 lugares, transportando os passageiros em serviço ao local 
de destino, de que previamente se informou; põe o veículo em 
funcionamento, manobra o volante, engrena as mudanças, ac-
ciona o travão, faz os sinais luminosos necessários à circulação; 
mantém atenção ao estado da via, regula a velocidade, procede 
às manobras necessárias, tendo em conta a potência e o estado 
do veículo, a circulação de automóveis e peões, as sinalizações 
de trânsito e dos agentes da polícia; observa, respeita e cumpre 
as regras da Lei do Trânsito Rodoviário e do Regulamento do 
Trânsito Rodoviário; auxilia os passageiros na subida ou des-
cida do veículo e colabora na carga e descarga de bagagens ou 
outras mercadorias transportadas; assegura o bom estado de 
funcionamento e manutenção diária do veículo, designadamen-
te lavagem, limpeza e verificação dos níveis de combustível, 
óleos e água; muda pneus, quando necessário; leva o veículo à 
vistoria periodicamente e à oficina quando necessita repara-
ções; recolhe a viatura no respectivo parque de recolha, vigian-
do-a quando estaciona em serviço; mantém-se no seu posto de 
trabalho quando houver acontecimentos extraordinários que 
o justifiquem e apoia os agentes da polícia na coordenação das 
operações necessárias quando houver acidentes em serviço; 
pode colaborar na expedição de documentos, transportando-
-os aos locais de destino e entregando-os aos destinatários e 
colaborar na execução de tarefas genéricas e realizar de forma 
eficaz os trabalhos distribuídos pelos superiores.

3. Vencimento, direitos e regalias

O motorista de ligeiros, 1.º escalão, vence pelo índice 150 
da tabela indiciária, constante do Mapa 21 do Anexo I da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), alterada pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos 
e regalias previstos no regime geral da função pública. 

4. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, nos termos do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 5.º da 
Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos), precedido de um período experimental com a dura-
ção de seis meses. 

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que estejam habilitados 
com o ensino primário completo, sejam titulares da carta de 
condução de automóveis ligeiros e com três anos de expe-
riência profissional na condução de ligeiros, que satisfaçam os 
demais requisitos gerais para o desempenho de funções pú-
blicas, nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser 
residente permanente da Região Administrativa Especial de 
Macau, maioridade, com capacidade profissional, aptidão física 



16610 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 39 期 —— 2019 年 9 月 25 日

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所指的人士，均可報

考。

6. 報考方式及期限

6.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計（即二零一九年九月二十六日至

十月十五日）。

6.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行

政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，

並附同報考要件的證明文件。

6.2.1 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投

考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間

（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五

時四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午

五時三十分）到澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈十六樓檢

察長辦公室提交。

6.2.2 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平

台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公

共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台）填寫及提交《專業

或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

7. 報考須提交的文件

7.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）有效的駕駛執照副本；

d）三年駕駛輕型汽車工作經驗的證明文件，工作經驗須以

取得該經驗任職機構的僱主發出的文件證明；在經適當說明理

e mental, até ao termo do prazo da apresentação de candidatu-
ras (dia 15 de Outubro de 2019) e se encontrem nas situações 
indicadas no n.º 3 do artigo 12.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 
2.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1 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 (26 de Setembro a 15 de Outubro de 2019).

6.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresenta-
ção 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.

6.2.1 Em suporte de papel

A Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais, assinada pelo candidato, 
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, 
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresen-
tação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a 
quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 
17,45 horas; e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e as 17,30 horas), no Gabinete do Procurador, sito na 
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Edifício 
Hotline, 16.º andar, Macau.

6.2.2 Em suporte electrónico

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

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

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso;

c) Cópia da carta de condução válida;

d) Documento comprovativo de três anos de experiência 
profissional de condução de automóveis ligeiros, emitido pela 
entidade empregadora onde foi obtida podendo, em casos ex-
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由的例外情況下，按情況而定，可由典試委員會決定接納其他適

合的證明文件；

e）填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准

的《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。

7.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第7.1點a）至e）項所指的文件以及由所屬部門發出的個人資

料紀錄。

如第7.1點a）至d）項所指的證明文件以及個人資料紀錄已存

於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出聲明。

7.3 第7.1點a）至e）項所指的證明文件的副本可以是普通副

本或經認證的副本。

7.4 如投考人無提交第7.1點a）至e）項所指的文件，或倘要求

的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補交所欠文

件，否則被除名。

7.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履

歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。

7.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

7.7 如投考人於報考時所提交的第7.1點a）至d）項證明文件

以及e）項所指的證明文件為普通副本，應於經第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。

8. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試，具淘汰性質，分兩階段進

行：

第一階段：筆試，為時一小時三十分鐘；

第二階段：駕駛技術實踐考試，為時三十分鐘；

b）第二項甄選方法——甄選面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

cepcionais devidamente fundamentados, o júri do concurso, 
consoante o caso, aceitar outro documento comprovativo idó-
neo;

e) Nota Curricular para Concurso, em formulário aprovado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devida-
mente preenchida e assinada pelo candidato, devendo a mesma 
ser acompanhada de cópias dos documentos comprovativos do 
mencionado. 

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

Documentos referidos nas alíneas a) a e) do ponto 7.1 e ainda 
um registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos comprovativos referidos 
nas alíneas a) a d) do ponto 7.1, bem como do registo biográfi-
co, se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos 
processos individuais, devendo ser declarado tal facto na apre-
sentação de candidatura.

7.3 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a) a e) do ponto 7.1 podem ser simples ou autenticadas.

7.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a) a e) do ponto 7.1 ou do registo biográfico quando é 
exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta 
no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.

7.5 Os formulários acima referidos, a Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou Fun-
cionais e a Nota Curricular para Concurso podem ser descar-
regados na página electrónica da Imprensa Oficial ou adquiri-
dos, mediante pagamento, na mesma.

7.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

7.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a) a d) e dos 
documentos comprovativos referidos na alínea e) do ponto 
7.1, deve 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 Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2017.

8. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos, com 
carácter eliminatório, desenvolvendo-se em duas fases;

1.ª fase — Prova escrita com duração de 1 hora e 30 minutos;

2.ª fase — Prova prática de condução com duração de 30 mi-
nutos;

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

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

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.
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9. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能

力及/或一般知識或專門知識的水平；

甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是

否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務；

履歷分析——藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

投考職務的能力。

10. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

11. 最後成績

最後成績是在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=60%（筆試佔知識考試的30%，駕駛技術實踐考

試佔知識考試的70%）

甄選面試=30%

履歷分析=10%

12. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

13. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門宋玉生廣場335-341號獲

多利大廈十六樓檢察長辦公室並上載於行政公職局網頁http://

www.safp.gov.mo/及檢察院網頁http://www.mp.gov.mo/，上述

名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會公佈於《澳門特別行政

區公報》。

各甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈於《澳門

特別行政區公報》，張貼於澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大

9. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realiza-
dos e a formação profissional complementar.

10. Sistema de classificação

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

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias, ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados no concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, da 
seguinte forma:

Provas de conhecimentos = 60% (Prova escrita: 30% das 
provas de conhecimento; Prova prática de condução: 70% das 
provas de conhecimento);

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 10%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas 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 intro-
duzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

13. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva serão afixadas no Gabine-
te do Procurador, sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 
n.os 335-341, Edifício Hotline, 16.º andar, NAPE, Macau, e dis-
ponibilizadas para consulta na página electrónica dos SAFP, 
em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica 
do Ministério Público, em http://www.mp.gov.mo/, sendo pu-
blicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau os anúncios com indicação dos locais em que as mes-
mas se encontram afixadas e podem ser consultadas.

Os avisos sobre o local, data e hora da realização dos métodos 
de selecção serão publicados no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, e afixados no Gabinete do Pro-
curador, sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, 
Edifício Hotline, 16.º andar, NAPE, Macau, e disponibilizados 
na página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, 
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廈十六樓檢察長辦公室，並上載於行政公職局網頁http://www.

safp.gov.mo/及檢察院網頁http://www.mp.gov.mo/。

第一項甄選方法成績名單張貼於澳門宋玉生廣場335-341

號獲多利大廈十六樓檢察長辦公室並上載於行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/及檢察院網頁http://www.mp.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://www.safp.gov.mo/及檢察院網

頁http://www.mp.gov.mo/。

14. 考試範圍

14.1 第3/2007號法律《道路交通法》；

14.2 經四月二十八日第17/93/M號法令核准，並經修改的現行

《道路交通規章》；

14.3 一般常識；

14.4 駕駛輕型車輛知識。

在知識考試（筆試）期間，投考人僅可參閱開考通告考試範

圍內所指之法規（除原文外，不得另有其他文字標註或不得附有

任何註譯）。不得使用任何其他資料、文件、書本、電子設備或法

例彙編等其中包含非考試範圍內所指的法律法規文本。

15. 適用法例

本開考受經第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

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

17. 典試委員會的組成

主席：法律事務處代處長 卓倩芝

正選委員：職務主管 王敬秋

  特級技術輔導員 李達康

候補委員：顧問高級技術員 蕭麗媛

  特級技術輔導員  黃天平

bem como na página electrónica do Ministério Público, em 
http://www.mp.gov.mo/. 

A lista classificativa do 1.º método de selecção afixada 
no Gabinete do Procurador, sito na Alameda Dr. Carlos 
D’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hotline, 16.º andar, 
NAPE, Macau, e disponibilizadas na página electrónica dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página elec-
trónica do Ministério Público, em http://www.mp.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, será publica-
da 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 
Ministério Público, em http://www.mp.gov.mo/.

14. Programa das provas

14.1 Lei n.º 3/2007 (Lei do Trânsito Rodoviário);

14.2 Regulamento do Trânsito Rodoviário, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 17/93/M, de 28 de Abril, na redacção vigente;

14.3 Conhecimentos gerais;

14.4 Conhecimentos sobre condução de automóveis ligeiros.

Durante a realização da prova de conhecimentos (prova 
escrita), os candidatos podem apenas consultar a legislação 
referida no programa do aviso (na sua versão original, sem 
anotações do editor e sem qualquer nota ou registo pessoal). 
Não podem consultar outras publicações, documentos, livros, 
equipamentos electrónicos ou compilações de legislação que 
contenham legislação que não esteja incluída no programa.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalha-
dores dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 4/2017, e da 
Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos).

16. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com a Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de 
Dados Pessoais).

17. Composição do júri

Presidente: Cheok Sin Chi, chefe da Divisão de Assuntos 
Legais, substituta.

Vogais efectivos: Wong Keng Chao, chefia funcional; e

Lei Tat Hong, adjunto-técnico especialista.

Vogais suplentes: Siu Lee Lail, técnica superior assessora; e

Wong Tin Peng, adjunto-técnico especialista.
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二零一九年九月十九日於檢察長辦公室

辦公室主任 譚炳棠

（是項刊登費用為 $13,737.00）

行 政 公 職 局

通 告

綜合能力評估開考通告

高中畢業學歷程度的綜合能力評估開考

（綜合能力評估開考編號：004-2019-ESC-01）

按照二零一九年九月十八日行政法務司司長批示，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，進行高中畢業學歷程度的

綜合能力評估開考，旨在確定可成為要求具有高中畢業程度的

職程——技術輔導員、公關督導員、車輛查驗員、車輛駕駛考試

員、郵務輔導技術員、照相排版系統操作員、督察（僅第一及第

二職等）、氣象技術員、海上交通控制員、水文員、海事督導員、

無線電通訊輔導技術員及地形測量員的專業或職務能力評估開

考投考人的“合格”人士。

1. 開考類別、有效期及負責實體

本開考為統一管理制度的綜合能力評估開考，由行政公職

局負責。

對於本開考的“合格”人士而言，成績名單有效期三年，自最

後成績名單公佈於《澳門特別行政區公報》之日起計。

2. 報考條件

凡於報考期限屆滿前具有高中畢業學歷程度，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者，均可報考。

Gabinete do Procurador, aos 19 de Setembro de 2019.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 13 737,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Aviso

Aviso de abertura do concurso de avaliação de competências 

integradas 

Concurso de avaliação de competências integradas referente a 

habilitações académicas de ensino secundário complementar

(ref.: Concurso de avaliação de competências integradas 

n.º 004-2019-ESC-01)

Faz-se público que, por despacho da Secretária para a 
Administração e Justiça, de 18 de Setembro de 2019, nos ter-
mos do disposto 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, e 
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 integradas referente a habilitações académicas 
de ensino secundário complementar, para apuramento dos in-
divíduos considerados «Aptos» a serem candidatos aos concur-
sos de avaliação de competências profissionais ou funcionais 
para as carreiras que tenham como requisitos habilitacionais 
a habilitação de ensino secundário complementar — adjunto-
-técnico, assistente de relações públicas, inspector de veículos, 
examinador de condução, técnico-adjunto postal, operador de 
sistemas de fotocomposição, inspector (apenas grau 1 e grau 2), 
meteorologista operacional, controlador de tráfego marítimo, 
hidrógrafo, mestrança marítima, técnico-adjunto de radioco-
municações e topógrafo:

1. Tipo de concurso, validade e entidades responsáveis

Trata-se de concurso de avaliação de competências integra-
das do regime de gestão uniformizada, a cargo dos SAFP.

A validade da lista classificativa final é de três anos, a contar 
da data da sua publicação no Boletim Oficial, para os indivíduos 
considerados «Aptos».

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que possuam ensi-
no secundário complementar e reúnam, até ao termo do prazo 
de apresentação de candidaturas, os 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.
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3. 報考方式及期限

3.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計（即二零一九年九月二十六日至

十月十五日）。

3.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行

政長官批示核准的申請書《綜合能力評估開考報名表》，並附同

報考要件的證明文件。

3.2.1 紙張方式

經投考人簽署的《綜合能力評估開考報名表》須由投考人

或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間（週一至

週四，上午九時至下午五時四十五分；週五，上午九時至下午五時

三十分）親身到澳門水坑尾街162號公共行政大樓地庫一樓遞交

（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/在網上預約親身

報考時間）。

3.2.2 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），填寫及提交所提

供的《綜合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。

4. 報考須提交的文件

4.1 投考人須提交：

a）有效的身份證明文件副本；

b）高中畢業學歷證明文件副本。

4.2 與公職有聯繫的投考人，如第4.1點a）和b）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。

4.3 如投考人無提交第4.1點a）和b）項所指的文件，投考人

應在臨時名單所指期限內補交所欠文件，否則被除名。

4.4 第4.1點a）和b）項所指文件的副本可以是普通副本或經

認證的副本。

4.5 報考時，投考人應指明考試時擬使用中文或葡文作答。

3. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

3.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau (26 de Setembro a 15 de Outubro de 2019).

3.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação 
de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em Con-
curso de Avaliação de Competências Integradas», aprovado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, em suporte 
de papel ou em suporte electrónico, acompanhado dos docu-
mentos comprovativos dos requisitos de candidatura.

3.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Com-
petências Integradas», assinada pelo candidato, deve ser entre-
gue, pessoalmente, pelo próprio ou por qualquer outra pessoa, 
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresen-
tação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a 
quinta-feira entre as 9,00 e as 17,45 horas e sexta-feira entre 
as 9,00 e as 17,30 horas), na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, cave 1, Macau (a marcação prévia para 
a apresentação pessoal da candidatura pela internet pode ser 
feita através da página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.
mo/).

3.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Integradas» 
em formulário electrónico disponibilizado através da platafor-
ma de apresentação de candidaturas ao regime de gestão uni-
formizada dentro do prazo de apresentação de candidaturas. O 
acesso à plataforma pode ser feito através da página electróni-
ca http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel 
«Acesso comum aos serviços públicos da RAEM». 

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

4. Documentos a apresentar na candidatura

4.1 Os candidatos devem apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos do ensino secundá-
rio complementar.

4.2 Os candidatos vinculados à função pública ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b) do ponto 4.1 se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
tal facto na apresentação da candidatura.

4.3 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a) e b) do ponto 4.1, o candidato deve apresentar os 
documentos em falta no prazo indicado na lista provisória, sob 
pena de exclusão.

4.4 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a) e b) do 
ponto 4.1 podem ser simples ou autenticadas.

4.5 No requerimento de candidatura, o candidato deve indi-
car a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.
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4.6 上指的專用格式的《綜合能力評估開考報名表》可從印

務局網頁下載或到印務局購買。

5. 甄選方法

5.1 知識考試採用筆試閉卷方式，時間為一小時，具淘汰性

質。

5.2 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及

一般知識的水平。

6. 評分制度

評語為“合格”或“不合格”，分別相當於不低於50分及低於

50分。

取得“不合格”評語的投考人視為被淘汰。

取得“合格”評語，而又符合法定一般及特別要件的投考人，

在本開考的成績名單公佈之日起三年內，准予參加要求具有高

中畢業學歷程度的職程——技術輔導員、公關督導員、車輛查驗

員、車輛駕駛考試員、郵務輔導技術員、照相排版系統操作員、

督察（僅第一及第二職等）、氣象技術員、海上交通控制員、水文

員、海事督導員、無線電通訊輔導技術員及地形測量員的專業或

職務能力評估開考，亦能參加低於上指學歷要求的其他職程的

專業或職務能力評估開考。

7. 公佈名單、公告及通告

7.1 臨時名單及確定名單張貼於行政公職局接待處並上載於

行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/，上述名單的張貼地點

及查閱地點的公告亦會公佈於《澳門特別行政區公報》。

7.2 筆試地點、日期及時間的通告會公佈於《澳門特別行政

區公報》。

7.3 列明“合格”和“不合格”投考人的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://www.safp.gov.mo/。

8. 考試範圍

8.1 語文理解；

8.2 語理及數理邏輯；

4.6 O formulário próprio acima referido «Ficha de Inscrição 
em Concurso de Avaliação de Competências Integradas» pode 
ser descarregado na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquirido, mediante pagamento, na mesma.

5. Métodos de selecção 

5.1 Prova de conhecimento, que revestirá a forma escrita e 
sem consulta, com a duração de uma hora, com carácter elimi-
natório.

5.2 Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e o nível de conhecimentos gerais exigíveis para o exercício das 
funções.

6. Sistema de classificação 

São atribuídas as menções qualitativas «Apto» ou «Não 
Apto», correspondendo-lhes a classificação igual ou superior a 
50 valores e inferior a 50 valores, respectivamente.

Consideram-se excluídos os candidatos que obtenham men-
ção «Não Apto».

Os candidatos que, para além de reunirem os requisitos 
gerais e especiais legalmente previstos, obtenham menção 
«Apto», são admitidos aos concursos de avaliação de compe-
tências profissionais ou funcionais que tenham como requisitos 
habilitacionais a habilitação de ensino secundário complemen-
tar — adjunto-técnico, assistente de relações públicas, inspec-
tor de veículos, examinador de condução, técnico-adjunto pos-
tal, operador de sistemas de fotocomposição, inspector (apenas 
grau 1 e grau 2), meteorologista operacional, controlador de 
tráfego marítimo, hidrógrafo, mestrança marítima, técnico-
-adjunto de radiocomunicações e topógrafo, podendo também 
ser admitidos aos concursos de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais para outras carreiras que tenham 
como requisitos habilitacionais habilitações de nível inferior ao 
acima referido, dentro de três anos a contar da data da publica-
ção da lista classificativa do presente concurso de avaliação de 
competências integradas.

7. Publicitação das listas, anúncios e avisos

7.1 As listas provisórias e definitivas são afixadas no balcão 
de atendimento da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, bem como serão disponibilizadas na página 
electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, sendo os 
respectivos anúncios publicados no Boletim Oficial da RAEM, 
com indicação dos locais de afixação e consulta.

7.2 O aviso sobre o local, data e hora da realização da prova 
escrita é publicado no Boletim Oficial da RAEM.

7.3 A lista classificativa final com a indicação dos candidatos 
«Aptos» e «Não Aptos», após homologação, é publicada no 
Boletim Oficial da RAEM e disponibilizada na página electró-
nica dos SAFP em http://www.safp.gov.mo/. 

8. Programa das provas

8.1 Compreensão linguística;

8.2 Lógica linguística e matemática;
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8.3 數學運算的一般應用；

8.4 執行行政工作的基本技能和知識；

8.5《澳門特別行政區基本法》及有關澳門特別行政區公共

行政的法例：

a）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

b）第2/1999號法律——通過《政府組織綱要法》；

c）第6/1999號行政法規——訂定政府部門及實體的組織、

職權與運作；

d）十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

e）現行《澳門公共行政工作人員通則》；

f）經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律——《公務人

員職程制度》；

g）第12/2015號法律——《公共部門勞動合同制度》；

h）第31/2004號行政法規——《公共行政工作人員的工作表

現評核一般制度》。

筆試以閉卷方式並以投考人選擇的正式語文（中文或葡文）

作答。投考人不得查閱上述法例，亦不得參閱任何其他參考書籍

或資料。

9. 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》、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》以及第263/2017號

行政長官批示核准綜合能力評估開考的施行細則的規定規範。

10. 注意事項

投考人提交的資料僅作統一管理制度的報考之用。所有報

考資料均按第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

11. 典試委員會的組成

主席：行政公職局副局長 馮若儀

正選委員：行政公職局廳長 Yolanda Lau Chan

  行政公職局處長 曾莉莉

8.3 Aplicação geral de operações numéricas;

8.4 Técnicas e conhecimentos básicos para o exercício de 
funções administrativas;

8.5 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
e legislação sobre Administração Pública da RAEM:

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

b) Lei n.º 2/1999 — Aprova a Lei de Bases da Orgânica do 
Governo;

c) Regulamento Administrativo n.º 6/1999 — Determina a 
organização, competências e funcionamento dos serviços e en-
tidades públicos;

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

e) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente;

f) Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017;

g) Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos;

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

A prova escrita é realizada sem consulta, na língua oficial 
(chinês ou português) escolhida pelo candidato. Não é per-
mitida aos candidatos a consulta da legislação acima, nem de 
quaisquer livros de referência ou outras informações.

9. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 
pelos Regulamento Administrativo n.º 23/2017 e Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 263/2017, que aprova a regulamentação 
do concurso de avaliação de competências integradas.

10. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para efei-
tos de candidatura ao regime de gestão uniformizada. Todos os 
dados da candidatura serão tratados de acordo com as normas 
da Lei n.º 8/2005 «Lei da Protecção de Dados Pessoais».

11. Composição do júri

Presidente: Joana Maria Noronha, subdirectora dos Serviços 
de Administração e Função Pública.

Vogais efectivas: Yolanda Lau Chan, chefe de departamento 
dos Serviços de Administração e Função Pública; e

Chang Lei Lei, chefe de divisão dos Serviços de Administra-
ção e Função Pública.
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候補委員：行政公職局顧問高級技術員 周騫盈

  行政公職局一等高級技術員 湯達成

二零一九年九月十九日於行政公職局

代局長 馮若儀

（是項刊登費用為 $10,159.00）

法 務 局

三十日告示

茲公佈，法律及司法培訓中心已故不具期限的行政任用合

同第一職階特級技術員郭美娜的配偶李健成向本局申請死亡津

貼、喪葬津貼及其他金錢補償，如有人士認為具權利領取上述津

貼及補償，應自本告示刊登於《澳門特別行政區公報》之日起計

三十日內，向本局申請應有之權益。如於上述期限內未接獲任何

異議，則現申請人之要求將被接納。　

二零一九年九月十九日於法務局

局長 劉德學

（是項刊登費用為 $1,065.00）

市 政 署

公 告

第012/DZVJ/2019號公開招標

“港珠澳大橋澳門口岸管理區提供綠化保養以及維護”

按照二零一九年八月二十九日行政法務司司長之批准，現就

“港珠澳大橋澳門口岸管理區提供綠化保養以及維護”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

Vogais suplentes: Chao Hin Ieng, técnica superior assessora 
dos Serviços de Administração e Função Pública; e

Tong Tat Seng, técnico superior de 1.ª classe dos Serviços de 
Administração e Função Pública.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 19 de Setembro de 2019.

A Directora dos Serviços, substituta, Joana Maria Noronha. 

(Custo desta publicação $ 10 159,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Lei Kin Seng, cônjuge de Kuok Mei 
Na, falecida, ex-técnica especialista, 1.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo, do Centro 
de Formação Jurídica e Judiciária, requerido os subsídios por 
morte, de funeral e outras compensações pecuniárias deixa-
dos pela mesma, devem todos os que se julguem com direito à 
percepção dos mesmos subsídios e compensações, requerer a 
estes Serviços, no prazo de trinta dias, a contar da publicação 
do presente édito no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois 
que, não havendo impugnação no referido prazo, será resolvida 
a pretensão do requerente.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 19 de Setem-
bro de 2019. 

O Director dos Serviços, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncios

Concurso Público n.º 012/DZVJ/2019

«Prestação de serviços de arborização e manutenção da Zona 

de Gestão do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong 

Kong-Zhuhai-Macau»

Faz-se público que, por autorização da Secretária para a 
Administração e Justiça, dada no dia 29 de Agosto de 2019, se 
acha aberto o concurso público para a prestação de serviços de 
arborização e manutenção da Zona de Gestão do Posto Fron-
teiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser 
obtidos durante os dias úteis, dentro do horário normal de ex-



N.º 39 — 25-9-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16619

（新馬路）163號地下市政署文書及檔案中心索閱有關招標方案

及承投責任書。

截止遞交標書日期為二零一九年十月十七日中午十二時正。

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，並須按投標項目繳交相應的臨時保證金$130,000.00。臨時

保證金可以現金、支票或抬頭為“市政署”之銀行擔保或保險擔

保方式，在新馬路163號地下市政署財務處出納繳交。

開標日期為二零一九年十月十八日上午十時正，在本署培訓

中心（南灣大馬路中華廣場6樓）進行。此外，本署安排於二零

一九年十月三日上午十時正，在本署培訓中心，就是次公開競投

舉辦解釋會。

有關公開招標文件可登入本署網頁（http://w w w.iam.gov.

mo）免費下載，如有意投標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。

二零一九年九月十三日於市政署

市政管理委員會委員 關施敏

（是項刊登費用為 $2,402.00）

公開招標競投

“燒灰爐公園設施優化工程”

1. 招標方式：公開招標。

2. 施工地點：澳門燒灰爐公園。

3. 承攬工程目的：燒灰爐公園設施優化工程。

4. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

5. 承攬類型：以系列價金承攬。

6. 臨時擔保：澳門元拾貳萬元正（$120,000.00），以現金存

款或以法定銀行擔保或保險擔保提供。

7. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

pediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto para 
os Assuntos Municipais (IAM), sito na Avenida de Almeida 
Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau.

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 
do dia 17 de Outubro de 2019. Os concorrentes devem entregar 
as propostas e restantes documentos necessários no Núcleo 
de Expediente e Arquivo do IAM, e prestar, de acordo com o 
objecto do concurso, uma caução provisória no valor de 
$ 130 000,00 (cento e trinta mil patacas). A caução provisória 
deve ser entregue na Tesouraria da Divisão de Assuntos Finan-
ceiros do IAM, sita na Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, 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 For-
mação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício 
China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 18 de Outubro 
de 2019. O IAM realizará uma sessão de esclarecimento às 
10,00 horas do dia 3 de Outubro de 2019 no Centro de Formação 
do IAM.

Os respectivos documentos do concurso público podem ser 
descarregados de forma gratuita, através da página electrónica 
deste Instituto (http://www.iam.gov.mo). Os concorrentes que 
pretendam fazer o descarregamento dos documentos acima re-
feridos assumem também a responsabilidade pela consulta de 
eventuais actualizações e alterações das informações na nossa 
página electrónica durante o período de entrega das propostas.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 13 de Setembro 
de 2019.

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

(Custo desta publicação $ 2 402,00)

Concurso público da empreitada de

«Melhoramento do Parque Infantil do Chunambeiro»

1. Modalidade do concurso: concurso público.

2. Local de execução da obra: Parque Infantil do Chunam-
beiro.

3. Objecto da empreitada: melhoramento do Parque Infantil 
do Chunambeiro.

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

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

6. Caução provisória: MOP$ 120 000 e pode ser prestada por 
depósito em dinheiro, por garantia bancária ou por seguro-
-caução aprovado nos termos legais.

7. Caução definitiva: a caução definitiva é de 5% do preço 
total da adjudicação (das importâncias que o empreiteiro tiver 
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從承攬人每次收到之每次部分支付中再扣除5%，作為此將要提

供之確定擔保之追加）。

8. 底價：不設底價。

9. 參加條件：在土地工務運輸局內有施工註冊者。

10. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號，市政署大

樓地下，文書及檔案中心。

截止日期及時間：二零一九年十月二十一日下午五時正。

11. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門南灣大馬路804號中華廣場六字樓，培訓及資料

儲存處。

日期及時間：二零一九年十月二十二日，上午十時正。

為了第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

12. 查閱案卷及取得副本之地點、日期及時間：

有關圖則、承投規則、招標方案及其他補充文件，可於本公

告刊登之日起至開標日止，於辦公時間內前往澳門南灣大馬路

517號南通商業大廈十八字樓，市政署市政建設廳查閱。

有興趣者亦可於二零一九年十月十一日下午五時正前，在上

述地點取得招標案卷副本，每份為澳門元貳仟元正（$2,000.00）

（按照第74/99/M號法令第五十二條第三款的規定）。

13. 工期：此工程之施工期自委託工程日起算不得超過135

日。

14. 標書評核標準及其所佔之比重：

——工程總造價及各項單價70%；

——合理工期10%；

——施工方案5%；

——對類似工程之經驗10%；

——材料質量5%。

15. 附加的說明文件：

由二零一九年十月十六日至截標日止，投標者應前往澳門南

a receber em cada um dos pagamentos parciais são deduzidos 
5% para garantia do contrato, em reforço da caução definitiva 
a prestar).

8. Preço base: não há.

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

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

Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM, sito na Avenida 
de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, até às 17,00 horas do 
dia 21 de Outubro de 2019.

11. Local, dia e hora do acto público:

Divisão de Formação e Documentação do IAM, sita na Ave-
nida da Praia Grande, n.º 804, Edifício China Plaza, 6.º andar, 
Macau, no dia 22 de Outubro de 2019, pelas 10,00 horas.

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

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

O projecto, o caderno de encargos, o programa do concurso 
e outros documentos complementares podem ser examinados, 
no DEM do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, n.º 517, 
Edifício Comercial Nam Tung, 18.º andar, Macau, durante as 
horas de expediente, desde o dia da publicação do anúncio até 
ao dia e hora do acto público do concurso.

No local acima referido poderão ser solicitadas até às 17,00 
horas do dia 11 de Outubro de 2019, cópias do processo do 
concurso ao preço de $2 000 por exemplar, ao abrigo do n.º 3 
do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M.

13. Prazo de execução da obra:

O prazo de execução não poderá ser superior a 135 dias, con-
tados a partir da data de consignação dos trabalhos.

14. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores 
de ponderação:

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

— Prazo de execução razoável: 10%;

— Plano de trabalhos: 5%;

— Experiência em obras semelhantes: 10%;

— Material: 5%.

15. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento de 
Edificações Muncipais do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, 
n.º 517, Edifício Comercial Nam Tung, 18.º andar, Macau, a 
partir de 16 de Outubro de 2019, inclusive, e até à data limite 
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灣大馬路517號南通商業大廈十八字樓，市政署市政建設廳，以

了解有否附加之說明文件。

二零一九年九月十七日於市政署

市政管理委員會委員 麥儉明

（是項刊登費用為 $3,931.00）

第04/DHAL/2019號公開招標

“為澳門半島及離島之公共墳場提供服務（2020-2021年）”

按照二零一九年九月十三日市政署市政管理委員會決議，現

就“為澳門半島及離島之公共墳場提供服務（2020-2021年）”進

行公開招標。

有意投標者，可於辦公時間內到澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號本署行政輔助廳行政處文書及檔案中心索取有

關招標方案及承投規則，或可登入本署網頁（http://w w w.iam.

gov.mo）免費下載，如有意投標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十月十八日下午五時正。投

標人或其代表須將有關標書及文件遞交至行政處文書及檔案中

心，並須繳交臨時保證金澳門元陸萬元正（$60,000.00）。臨時

保證金可以現金或抬頭為“市政署”的支票或銀行擔保方式，於

澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號本署財務管理廳財務

處出納繳交。

開標日期為二零一九年十月二十二日上午十時，於本署培訓

及資料儲存處（南灣大馬路762至804號中華廣場六樓）舉行。本

署將於二零一九年十月九日（星期三）上午十時，於培訓及資料

儲存處舉行招標解釋會。

二零一九年九月十九日於市政署

市政管理委員會委員 杜淑儀

（是項刊登費用為 $2,085.00）

para entrega das propostas, para tomar conhecimento de even-
tuais esclarecimentos adicionais.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 17 de Setembro 
de 2019.

O Administrador do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Mak Kim Meng.

(Custo desta publicação $ 3 931,00)

Concurso Público n.º 04/DHAL/2019

«Prestação de serviços nos cemitérios públicos da 

Península de Macau e das Ilhas (2020 a 2021)»

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração para os Assuntos Municipais do IAM, tomada na 
sessão de 13 de Setembro de 2019, se acha aberto o concurso 
público para a «Prestação de serviços nos cemitérios públicos 
da Península de Macau e das Ilhas (2020 a 2021)».

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 da Divisão 
Administrativa do Departamento de Apoio Administrativo do 
Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), sito na Avenida 
de Almeida Ribeiro, n.º 163, em Macau, ou descarregados de 
forma gratuita através da página electrónica deste Instituto 
(http://www.iam.gov.mo). Se os concorrentes quiserem, podem 
descarregar os documentos acima referidos, sendo também da 
sua responsabilidade a 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 17,00 horas 
do dia 18 de Outubro de 2019. Os concorrentes ou seus repre-
sentantes devem entregar as propostas e os documentos no 
Núcleo de Expediente e Arquivo da Divisão Administrativa e 
prestar uma caução provisória de $60 000,00 (sessenta mil pa-
tacas). A caução provisória pode ser entregue na Tesouraria da 
Divisão de Assuntos Financeiros do Departamento de Gestão 
Financeira do IAM, sita na Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 163, 
Macau, por depósito em dinheiro, cheque ou garantia bancária, 
em nome do «Instituto para os Assuntos Municipais».

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á na 
Divisão de Formação e Documentação do IAM, sita na 
Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edf. China Plaza, 6.º 
andar, pelas 10,00 horas do dia 22 de Outubro de 2019. Além 
disso, o IAM realizará uma sessão de esclarecimento que terá 
lugar às 10,00 horas do dia 9 de Outubro de 2019, quarta-feira, 
na Divisão de Formação e Documentação do IAM.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 19 de Setembro 
de 2019.

A Administradora do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, To Sok I.

(Custo desta publicação $ 2 085,00)
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三十日告示

茲公佈，丘海珍申請其配偶梁單明之死亡津貼、喪葬津貼及

其他金錢補償。他曾為本署園林綠化廳自然護理處第二職階首

席特級地形測量員，如有人士認為具權利領取該項補償，應由本

告示在《澳門特別行政區公報》刊登之日起計三十天內，向市政

署申請應有之權益。如於上述期限內未接獲任何異議，則現申請

人之要求將被接納。

二零一九年九月十七日於市政署

市政管理委員會委員 杜淑儀

（是項刊登費用為 $872.00）

法 律 及 司 法 培 訓 中 心

通 告

就刊登於二零一六年五月十八日第二十期第二組《澳門特別

行政區公報》內，為法院司法文員職程及檢察院司法文員職程的

入職而設的任職資格課程入學試，現根據行政長官二零一九年九

月九日的批示，許可更改典試委員會成員組成如下：

主席：法律及司法培訓中心教學委員會主席  M a n u e l 

Marcelino Escovar Trigo

代任主席：法律及司法培訓中心教學委員會常設成員 鄭渭茵

正選委員：由法官委員會建議任命的初級法院法官 陳曉疇

  由檢察長建議任命的檢察官 何雯

候補委員：由終審法院院長建議任命的終審法院院長辦公

室代表、終審法院院長辦公室顧問 陳里程

  由檢察長建議任命的檢察長辦公室代表、檢察長

辦公室顧問 鄭紹康

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Iao Hoi Chan requerido os subsídios 
por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias, por 
falecimento do seu cônjuge, Leong Tan Meng, que foi topógrafo 
especialista principal, 2.º escalão, da Divisão de Conservação 
da Natureza do Departamento de Zonas Verdes e Jardins, 
devem todos os que se julgam com direito à percepção das 
mesmas compensações, dirigir-se a este Instituto, no prazo de 
trinta dias, a contar da data da publicação do presente édito no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo 
impugnação, será resolvida a pretensão da requerente, findo 
que seja esse prazo.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 17 de Setembro 
de 2019.

A Administradora do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, To Sok I.

(Custo desta publicação $ 872,00)

CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA

Aviso

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Exe-
cutivo, de 9 de Setembro de 2019, foi autorizada a alteração 
da composição do júri do concurso para admissão ao curso de 
habilitação para ingresso nas carreiras de oficial de justiça 
judicial e de oficial de justiça do Ministério Público, publica-
do no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 20, II Série, de 18 de Maio de 2016, que passa a ser a 
seguinte:

Presidente: 

Manuel Marcelino Escovar Trigo, presidente do Conselho 
Pedagógico do Centro de Formação Jurídica e Judiciária.

Substituto do presidente:

Cheng Wai Yan Tina, membro permanente do Conselho 
Pedagógico do Centro de Formação Jurídica e Judiciária.

Vogais efectivos:

Chan Io Chao, juiz do Tribunal Judicial de Base, designado 
sob proposta do Conselho dos Magistrados Judiciais;

Ho Man, delegada do Procurador, designada sob proposta 
do procurador.

Vogais suplentes:

Chen Licheng, assessor do Gabinete do Presidente do 
Tribunal de Última Instância, em representação do Gabinete 
do Presidente do Tribunal de Última Instância, designado sob 
proposta do presidente do Tribunal de Última Instância; 

Cheang Sio Hong, assessor do Gabinete do Procurador, em 
representação do Gabinete do Procurador, designado sob pro-
posta do procurador.
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二零一九年九月十七日於法律及司法培訓中心

主任 Manuel Marcelino Escovar Trigo

（是項刊登費用為 $1,847.00）

經 濟 局

通 告

按照經濟財政司司長於二零一九年六月二十四日及九月七日

之批示，並根據經第23/2017號行政法規修訂的第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

律修訂的第14/2009號法律《公務人員職程制度》的規定，茲公

佈經濟局進行統一管理制度之專業或職務能力評估對外開考，

以填補經濟局編制內高級技術員職程第一職階一等高級技術員

（法律範疇）三個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的

職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度之專業或職務能力評估開考，旨在

通過對擔任法律範疇高級技術員所需的特定勝任力進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容

進行法律範疇的科學技術研究並撰寫意見書，為決策提供

依據；參與草擬法律、法規和其他規範性文件；參與分析項目或

計劃的會議；參與構思、撰寫計劃及其實施；應用方法及科學技

術程序；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。

3. 薪俸、權利及福利

第一職階一等高級技術員，薪俸點為經第4/2017號法律修訂

的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載的第

六級別485點，享有公職一般制度所規定的權利及福利。

Centro de Formação Jurídica e Judiciária, aos 17 de Setem-
bro de 2019.

O Director do Centro, Manuel Marcelino Escovar Trigo.

(Custo desta publicação $ 1 847,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Avisos

Faz-se público que, por despachos do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para a Economia e Finanças, de 24 de Junho e 7 de Setembro 
de 2019, nos termos do disposto no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
e 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 técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área jurídica, do quadro do pessoal da Direc-
ção dos Serviços de Economia, e dos que vierem a verificar-se 
nestes Serviços até ao termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, do regime de gestão uniformizada, e con-
siste na avaliação das competências específicas necessárias ao 
exercício de funções de técnico superior, área jurídica.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos e dos que vierem a verificar-se, nestes Servi-
ços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área jurídica, tendo em vista a funda-
mentação de tomada de decisões; participação na concepção 
e elaboração de leis, regulamentos e outros actos normativos; 
participação em reuniões para análise de projectos ou progra-
mas; 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; super-
visão ou coordenação de outros trabalhadores.

3. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
485 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.
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4. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零一九年十月十五日前），符合下

列條件的人士，均可報考：

a）符合十月十二日第46/98/M號法令第一條規定，具有澳門

官方教育制度授予的法律學士學位，或於澳門特別行政區以外

與澳門官方教育制度相同體制取得的法律學士學位，又或於澳

門特別行政區以外與澳門官方教育制度不同體制取得的法律學

士學位並已完成澳門法律補充課程；

b）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）；

c）與公共部門有聯繫者須具有最少兩年任職法律範疇二等

高級技術員的工作經驗，與公共部門無聯繫者須具兩年專職擔

任相當於法律範疇高級技術員職務的工作經驗；以及

d）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。

5. 報考方式及期限

5.1.  報考期限為二十日，自本通告於《澳門特別行政區公

報》公佈後緊接的第一個工作日起計（即二零一九年九月二十六

日至十月十五日）。

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。

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

投考人本人或他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間

（星期一至五上午9時至下午6時（中午照常辦公））親身到澳門

黑沙環新街52號政府綜合服務大樓一樓（經濟事務）J區收件處

提交。

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

4. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que possuam as 
seguintes condições, até ao termo do prazo da apresentação de 
candidaturas (até ao dia 15 de Outubro de 2019):

a) Nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 46/98/M, de 
12 de Outubro, possuir licenciatura em direito pelo sistema 
oficial de ensino de Macau; ou licenciatura em direito obtida 
no exterior da RAEM, com matriz igual à do sistema oficial de 
ensino de Macau; ou licenciatura em direito obtida no exterior 
da RAEM, com matriz diferente do sistema oficial de ensino 
de Macau e curso complementar de direito de Macau;

b) Satisfazer os demais requisitos gerais para o desempenho 
de funções públicas, nos termos da legislação em vigor, nomea-
damente: ser residente permanente da Região Administrativa 
Especial de Macau; maioridade; capacidade profissional, apti-
dão física e mental;

c) Caso estejam vinculados aos serviços públicos, possuir 
pelo menos 2 anos de experiência em funções de técnico supe-
rior de 2.ª classe, área jurídica, ou caso não estejam vinculados 
aos serviços públicos, possuir 2 anos de experiência a título 
exclusivo em funções de natureza equivalente às de técnico su-
perior, área jurídica; e

d) Encontrar-se nas situações indicadas no n.º 3 do artigo 
12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Re-
gulamento 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. 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 (26 de Setembro a 15 de Outubro de 2019);

5.2. A admissão ao concurso faz-se mediante a apresenta-
ção 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.

5.2.1. Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, 
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresen-
tação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a 
sexta-feira, entre as 9,00 e as 18,00 horas, sem interrupção du-
rante a hora de almoço), nos balcões de atendimento da DSE, 
na zona «J» do 1.º andar do Centro de Serviços da RAEM, sito 
na Rua Nova da Areia Preta, n.º 52, Macau.

5.2.2. Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico disponibilizado 
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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。

6. 報考須提交的文件

6.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（可一併提交相關的

曾修讀科目證明，以助審查准考資格）；

c）填妥並經投考人簽署的以第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；

d）本通告所要求的工作經驗證明文件副本，工作經驗須以取

得該經驗任職機構的僱主發出的文件證明。

6.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第6.1點a）、b）、c）和d）項所指的文件以及由所屬部門發出

的個人資料紀錄。

如第6.1點a）、b）項和c）項所指的證明文件以及個人資料紀

錄已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出

聲明。

6.3 第6.1點a）、b）、d）項和c）項所指的證明文件的副本可

以是普通副本或經認證的副本。

6.4 如投考人無提交第6.1點a）、b）、c）及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。

6.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履

歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。

6.6 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。

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 «Aces-
so 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.

6. Documentos a apresentar na candidatura

6.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso» em formulário aprovado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devida-
mente preenchida e assinada pelo candidato, devendo a mesma 
ser acompanhada de cópia dos documentos comprovativos do 
mencionado;

d) Cópia do documento comprovativo de experiência pro-
fissional exigida no presente aviso. A experiência profissional 
demonstra-se por documento emitido pela entidade emprega-
dora onde foi obtida.

6.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) do ponto 6.1 
e ainda um registo biográfico emitido pelos Serviços a que per-
tencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) 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 da candidatura.

6.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a), b) e 
d) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do 
ponto 6.1 podem ser simples ou autenticadas.

6.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b), c) 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 ex-
clusão.

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.

6.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.
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6.7 如投考人於報考時所提交的第6.1點a）、b）、d）項證明

文件以及c）項相關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限屆滿前，提交該等文件的正本或經

認證的副本。

7. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為三小時），

具淘汰性質；

b）第二項甄選方法——甄選面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

8. 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。

9. 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。

10. 最後成績

最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，計

算方法如下：

知識考試 = 50%；

甄選面試 = 40%；

履歷分析 = 10%。

11. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修訂的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

12. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門黑沙環新街52號政府綜合

6.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a), b) e d) e dos 
documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 6.1, 
deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos 
documentos até ao termo do prazo para a entrega dos docu-
mentos necessários à instrução do processo de provimento.

7. Método de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminatório;

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

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

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

8. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realiza-
dos e a formação profissional complementar.

9. Sistema de classificação

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

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias, ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

10. Classificação final

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

Prova de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 10%.

11. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas 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 Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

12. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva são afixadas no Centro de 
Serviços da RAEM, sito na Rua Nova da Areia Preta, n.º 52, 
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服務大樓並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及

經濟局網頁http://www.economia.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。

各甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈於《澳門

特別行政區公報》，張貼於澳門黑沙環新街52號政府綜合服務大

樓並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及經濟局

網頁http://www.economia.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門黑沙環新街52號政府綜合服

務大樓並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及經

濟局網頁http://www.economia.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://www.safp.gov.mo/及經濟局網

頁http://www.economia.gov.mo/。

13. 考試範圍

13.1. 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

13.2. 十一月十四日第58/95/M號法令核准之《刑法典》；

13.3. 九月二日第48/96/M號法令核准之《刑事訴訟法典》；

13.4. 八月三日第39/99/M號法令核准之《民法典》；

13.5. 十月八日第55/99/M號法令核准之《民事訴訟法典》；

13.6. 經八月三日第40/99/M號法令核准之《商法典》；

13.7. 十月十一日第57/9 9/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

13.8. 十二月十三日第110/99/M號法令核准之《行政訴訟法

典》；

13.9. 十月四日第52/99/M號法令——《行政上之違法行為之

一般制度及程序》；

13.10. 第25/2017號行政法規——《經濟局的組織及運作》；

13.11. 第8/2003號行政法規——《工商業發展基金》；

13.12. 經第3/2016號法律修改第7/2003號法律——《對外貿

易法》、經第19/2016號行政法規修改第28/2003號行政法規——

Macau, bem como disponibilizadas na página electrónica dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, e na página electrónica da 
DSE, em http://www.economia.gov.mo/, sendo publicados no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
os anúncios com indicação dos locais de afixação e consulta.

O aviso com indicação do local, data e hora da aplicação 
dos métodos de selecção será publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau, e afixado no Centro 
de Serviços da RAEM, sito na Rua Nova da Areia Preta, n.º 52, 
Macau, bem como disponibilizado na página electrónica dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, e na página electrónica da 
DSE, em http://www.economia.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no Centro de 
Serviços da RAEM, sito na Rua Nova da Areia Preta, n.º 52, 
Macau, bem como disponibilizadas na página electrónica dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, e na página electrónica 
da DSE, em http://www.economia.gov.mo/, sendo os anúncios 
com indicação dos locais de afixação e consulta publicados no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

A lista classificativa final, após homologação, é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
bem como disponibilizada na página electrónica dos SAFP em 
http://www.safp.gov.mo/, e na página electrónica da DSE, em 
http://www.economia.gov.mo/.

13. Programa das provas

13.1. Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

13.2. Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 58/95/M, 
de 14 de Novembro;

13.3. Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 48/96/M, de 2 de Setembro;

13.4. Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/99/M, 
de 3 de Agosto;

13.5. Código de Processo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 55/99/M, de 8 de Outubro;

13.6. Código Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/99/M, 
de 3 de Agosto;

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

13.8. Código de Processo Administrativo Contencioso, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro;

13.9. Regime geral das infracções administrativas e respectivo 
procedimento, definido pelo Decreto-Lei n.º 52/99/M, de 4 de 
Outubro;

13.10. Regulamento Administrativo n.º 25/2017 — Organiza-
ção e Funcionamento da Direcção dos Serviços de Economia;

13.11. Regulamento Administrativo n.º 8/2003 — Fundo de 
Desenvolvimento Industrial e de Comercialização;

13.12. Lei n.º 7/2003 — Lei do Comércio Externo, alterada 
pela Lei n.º 3/2016, Regulamento Administrativo n.º 28/2003 
— Regulamento das Operações de Comércio Externo, altera-
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《對外貿易活動規章》、經第20/2016號行政法規修改第29/2003

號行政法規——《產地來源證明規章》、第487/2016號行政長官

批示——《對外貿易法》的相關貨物表更新；

13.13. 第2/2017號法律《瀕危野生動植物種國際貿易公約》

執行法、第19/2017號行政法規——第2/2017號法律《〈瀕危野生

動植物種國際貿易公約〉執行法》的補充規定；

13.14. 經第14/2006號行政法規、第2/2009號行政法規、第

11/2012號行政法規、第12/2013號行政法規及第15/2017號行政

法規修改的第9/2003號行政法規——《中小企業援助計劃》；

13.15. 經第19/2009號行政法規及第16/2017號行政法規修

改的第19/2003號行政法規——《中小企業信用保證計劃》；

13.16. 經第22/2017號行政法規修改的第12/2013號行政法

規——《青年創業援助計劃》；

13.17. 經第10/2011號行政法規修改的第16/2009號行政法

規——《企業融資貸款利息補貼》；

13.18. 經七月十二日第35/93/ M號法令修改的二月八日第

1/86/M號法律——《工業政策範圍內稅務鼓勵》；

13.19. 經第5/2012號法律重新公佈的八月十六日第43/99/M

號法令——核准著作權及有關權利之制度；

13.20. 經第11/2001號法律修改的十二月十三日第97/99/M號

法令核准的《工業產權法律制度》；

13.21. 三月二十二日第11/99/M號法令——《發出工業執照

之法律制度》；

13.22. 經第2/2002號法律、第7/2005號法律及第3/2008號法

律修改的七月十五日第6/96/M號法律——《妨害公共衛生及經

濟之違法行為之法律制度》；

13.23. 經十一月二十一日第56/94/M號法令及第7/2004號

行政法規修改的八月十七日第50/92/M號法令——《食品標籤

法》；

13.24. 第17/ 2 0 0 8號行政法規——《產品安全的一般制

度》；

13.25. 九月四日第7/89 / M號法律——《廣告活動法律制

度》；

13.26. 第3/2017號法律——修改第2/2006號法律《預防及遏

止清洗黑錢犯罪》及第3/2006號法律《預防及遏止恐怖主義犯

罪》、經濟局第1/2019號通告《預防清洗黑錢及資助恐怖主義犯

罪須採取的必要程序指引》。

do pelo Regulamento Administrativo n.º 19/2016, Regulamento 
Administrativo n.º 29/2003 — Regulamento da Certificação de 
Origem, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 20/2016, 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 487/2016 — Actualização 
das tabelas relativas a Lei do Comércio Externo;

13.13. Lei n.º 2/2017 — Lei de execução da Convenção sobre 
o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora 
Selvagens Ameaçadas de Extinção, Regulamento Administra-
tivo n.º 19/2017 — normas complementares à Lei n.º 2/2017 — 
Lei de execução da Convenção sobre o Comércio Internacional 
das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de 
Extinção;

13.14. Regulamento Administrativo n.º 9/2003 — Plano de 
Apoio a Pequenas e Médias Empresas, alterado pelos Regula-
mentos Administrativos n.os 14/2006, 2/2009, 11/2012, 12/2013 
e 15/2017;

13.15. Regulamento Administrativo n.º 19/2003 — Plano de 
Garantia de Créditos a Pequenas e Médias Empresas, alterado 
pelos Regulamentos Administrativos n.º 19/2009 e n.º 16/2017;

13.16. Regulamento Administrativo n.º 12/2013 — Plano de 
Apoio a Jovens Empreendedores, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 22/2017;

13.17. Regulamento Administrativo n.º 16/2009 — Bonifi-
cação de Juros de Créditos para Financiamento Empresarial, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 10/2011;

13.18. Lei n.º 1/86/M, de 8 de Fevereiro — Incentivos fis-
cais no âmbito da política industrial, alterada pelo Decreto-
-Lei n.º 35/93/M, de 12 de Julho;

13.19. Decreto-Lei n.º 43/99/M, de 16 de Agosto, republicado 
pela Lei n.º 5/2012 — aprova o Regime do Direito de Autor e 
Direitos Conexos;

13.20. Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro — apro-
va o Regime Jurídico da Propriedade Industrial, alterado pela 
Lei n.º 11/2001;

13.21. Decreto-Lei n.º 11/99/M, de 22 de Março — Regime 
Jurídico do Licenciamento Industrial;

13.22. Lei n.º 6/96/M, de 15 de Julho — Regime jurídico das 
infracções contra a saúde pública e contra a economia, altera-
da pelas Leis n.º 2/2002, n.º 7/2005 e n.º 3/2008;

13.23. Decreto-Lei n.º 50/92/M, de 17 de Agosto — Lei de 
rotulagem dos géneros alimentícios, alterado pelos Decreto-
-Lei n.º 56/94/M, de 21 de Novembro, e Regulamento Adminis-
trativo n.º 7/2004;

13.24. Regulamento Administrativo n.º 17/2008 — Regime 
Geral da Segurança dos Produtos;

13.25. Lei n.º 7/89/M, de 4 de Setembro — Regime Geral da 
Actividade Publicitária;

13.26. Lei n.º 3/2017 — Alteração às Leis n.º 2/2006 — Pre-
venção e repressão do crime de branqueamento de capitais e 
n.º 3/2006 — Prevenção e repressão dos crimes de terrorismo, 
Aviso n.º 1/2019 da DSE — Instruções relativas aos procedi-
mentos necessários a adoptar para a Prevenção dos Crimes de 
Branqueamento de Capitais e de Financiamento ao Terrorismo;
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13.27. 第8/2005號法律《個人資料保護法》；

13.28. 經第18/2018號法律修改的十二月二十一日第87/89/M

號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》；

13.29. 經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日

第122/84/M號法令——有關工程、取得財貨及提供勞務之開支

制度；

13.30. 十一月八日第74/99/M號法令——公共工程承攬合同

之法律制度；

知識考試時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的

法例及指引（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註

釋）。

14. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修訂的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》及經第23/2017號行政法規修訂的第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。

15. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

16. 典試委員會的組成

主席：局長 戴建業

正選委員：廳長 鄺信昌

  處長 梁仕仁

候補委員：顧問高級技術員 趙翹珊

  顧問高級技術員 方秀萍

二零一九年九月十七日於經濟局

局長 戴建業

（是項刊登費用為 $16,546.00）

根據《澳門公共行政工作人員通則》第三百五十三條第二款

及第四款的規定，茲通知，經濟局第一職階首席顧問高級技術

員梁美芳（現仍下落不明），在一連串的紀律程序後，根據經濟

財政司司長於二零一九年九月九日的批示，被通知人已被科處撤

職處分。被通知人可於本通告在《澳門特別行政區公報》公布後

六十天內就裁定向中級法院提起司法上訴。 

13.27. Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais;

13.28. Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, e alterado pela Lei n.º 18/2018;

13.29. Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio — Regime das 
despesas com obras e aquisição de bens e serviços;

13.30. Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Regime 
jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta das legislações e instruções referidas no respec-
tivo programa do aviso (na sua versão original, sem anotações 
do editor e sem qualquer nota ou registo pessoal).

14. Legislação aplicável

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

15. 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».

16. Composição do júri

Presidente: Tai Kin Ip, director.

Vogais efectivos: Kong Son Cheong, chefe de departamento; e

Leung Antonio, chefe de divisão.

Vogais suplentes: Chio Kio San, técnica superior assessora; e

Fong Sao Peng, técnica superior assessora.

Direcção dos Serviços de Economia, aos 17 de Setembro de 
2019. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 16 546,00)

Ao abrigo do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 353.º do Estatuto 
dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, Leong 
Mei Fong, técnica superior assessora principal, 1.º escalão, da 
Direcção dos Serviços de Economia, ainda com paradeiro des-
conhecido, é notificada, na sequência de uma série de diligên-
cias que compõem o processo disciplinar, que, por despacho 
do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e Finanças, de 
9 de Setembro de 2019, lhe foi aplicada a pena de demissão, 
podendo dela interpor recurso contencioso para o Tribunal 
de Segunda Instância, no prazo de sessenta dias, contados da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.
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二零一九年九月十九日於經濟局

局長 戴建業

（是項刊登費用為 $861.00）

財 政 局

告 示

徵收二零一八年度職業稅

按照職業稅規章第四十六條第二款的規定，本局財稅廳收

納處定於本年十月份開庫徵收二零一八年度第一組（散工及僱

員）及第二組（自由及專門職業）納稅人的職業稅，有關職業稅

是按上述規章第三十七條規定計算。

按照上述規章第四十八條的規定，納稅人尚可在開庫徵收

期限屆滿後六十天內繳納相關稅款，但須加繳所欠稅款百分之

三的款項，以及法定的遲延利息。

倘上述六十天期限屆滿後仍未清繳已結算的稅款、遲延利

息以及所欠稅款百分之三的款項，即予進行催徵，且不妨礙罰款

的科處，罰款金額可達欠繳稅款的一半。

二零一九年九月五日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $1,417.00）

Direcção dos Serviços de Economia, aos 19 de Setembro de 
2019.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 861,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Edital

Cobrança do Imposto Profissional respeitante 

ao exercício de 2018

Faz-se saber que, de harmonia com o disposto no artigo 46.º, 
n.º 2, do Regulamento do Imposto Profissional, estará aberto, 
durante o mês de Outubro próximo, o cofre da Recebedoria 
da Repartição de Finanças de Macau destes Serviços para 
pagamento do imposto profissional dos contribuintes do 1.º 
grupo (assalariados e empregados por conta de outrem) e do 2.º 
grupo (profissões liberais e técnicas), respeitante ao exercício 
de 2018, calculado nos termos do artigo 37.º do mesmo regula-
mento.

Findo o prazo da cobrança à boca do cofre, terão os con-
tribuintes mais sessenta (60) dias para satisfazerem as suas 
colectas, acrescidas de 3% de dívidas e de juros de mora legais, 
conforme o disposto no artigo 48.º do referido regulamento.

Decorridos sessenta dias acima referidos, sem que se mos-
tre efectuado o pagamento do imposto liquidado, dos juros 
de mora e de 3% de dívidas, proceder-se-á ao seu relaxe, sem 
prejuízo da aplicação de multa, que pode atingir metade da im-
portância da colecta em dívida.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 5 de Setembro de 
2019. 

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncio

(Concurso n.º 02/2019-TS)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 28.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra afixada no rés-do-chão da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos Laborais, sita na Avenida do 
Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221 a 279, Edifício Advan-
ce Plaza, 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 dis-
ponibilizada nas páginas electrónicas destes Serviços (http://
www.dsal.gov.mo/) e da Direcção dos Serviços de Administra-
ção e Função Pública (http://www.safp.gov.mo/), a rectificação 
da 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, área de gestão 
e administração pública, da carreira de técnico superior, do 
quadro do pessoal da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
Laborais, 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 20, II Série, de 15 de Maio de 2019.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 19 de 
Setembro de 2019.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

Aviso

(Concurso n.º 04/2019-TS)

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de três lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de técnico superior, área jurídica, do 
quadro do pessoal da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
Laborais, 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 20, II Série, de 15 de Maio de 2019, a prova de conhecimen-
tos (prova escrita) terá a duração de 3 horas e será realizada 
no dia 13 de Outubro de 2019, pelas 10,00 horas, na Escola 
Secundária Pui Ching , sita na Avenida de Horta e Costa, n.º 7, 
Macau.

Informações mais detalhadas sobre o local, data e hora a que 
cada candidato se deve apresentar para a realização da prova 
escrita, bem como outras informações de interesse dos candi-

勞 工 事 務 局

公 告

（開考編號：02/2019-TS）

茲公佈，為填補人員編制高級技術員職程第一職階二等高

級技術員（公共行政管理範疇）兩個職缺，以及填補開考有效期

屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年五月十五日第二十期《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》

第二十八條第三款的規定，將勞工事務局專業或職務能力評估對

外開考經更正的投考人確定名單張貼於澳門馬揸度博士大馬路

221-279號先進廣場大廈勞工事務局地下（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），並上載於勞工事務局網頁（http://www.dsal.gov.mo/）及行

政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年九月十九日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,496.00）

通 告

（開考編號：04/2019-TS）

茲公佈，為填補人員編制高級技術員職程第一職階二等高

級技術員（法律範疇）三個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本

局出現的職缺，經二零一九年五月十五日第二十期《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，勞工事務局定於二零一九年十月十三日上午十

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（筆

試），時間為三小時，考試地點為澳門高士德馬路七號培正中

學。

參加筆試的准考人的地點、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，於二零一九年九月二十五日
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張貼於澳門馬揸度博士大馬路221-279號先進廣場大廈勞工事

務局地下（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），並上載於勞工事務局網

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

safp.gov.mo/）。

二零一九年九月十九日於勞工事務局

局長　黃志雄

（是項刊登費用為 $1,688.00）

澳 門 貿 易 投 資 促 進 局

通 告

澳門貿易投資促進局主席根據《澳門貿易投資促進局人員

通則》第三十一條第二款、《提供超時工作之規章》第三條第一

款以及《行政程序法典》第三十七條第一款之規定，透過二零

一九年九月五日的批示，作出決定如下：

一. 授予澳門貿易投資促進局執行委員李藻森、執行委員黃

偉倫及執行委員余雨生，有關其所監督的附屬單位人員提供不

超過法定上限之超時工作的批准權限。

二. 上述獲授權人於二零一九年九月一日至本通告在《澳門

特別行政區公報》刊登之日，行使本授權所作出的所有行為均被

視為追認。

三. 本批示自刊登於《澳門特別行政區公報》之日起產生效

力。

澳門貿易投資促進局行政管理委員會主席根據第15/2009

號法律《領導及主管人員通則的基本規定》第一條第二款、

第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充規定》第

二十二條第一款至第三款、經七月十一日第33/94/M號法令核准

的《澳門貿易投資促進局章程》第九條第一款c）項以及《澳門貿

datos, serão afixadas no dia 25 de Setembro de 2019, no rés-
-do-chão da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, 
sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221 a 
279, Edifício Advance Plaza, 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), e ainda nas páginas electrónicas destes Serviços 
(http://www.dsal.gov.mo/) e da Direcção dos Serviços de Ad-
ministração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo/).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 19 de 
Setembro de 2019.

O Director, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 688,00)

INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO

INVESTIMENTO DE MACAU

Avisos

A presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do In-
vestimento de Macau, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 
31.º do Estatuto Privativo do Pessoal do Instituto de Promoção 
do Comércio e do Investimento de Macau, no n.º 1 do artigo 3.º 
do Regulamento de Prestação de Trabalho Extraordinário e no 
n.º 1 do artigo 37.º do Código do Procedimento Administrativo, 
determina, por despacho de 5 de Setembro de 2019, o seguinte:

1. São delegadas nos vogais executivos do Instituto de Pro-
moção do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. Luiz 
Jacinto, Dr. Vong Vai Lon, Agostinho e Dr. U U Sang, em re-
lação ao pessoal das subunidades orgânicas sob as respectivas 
tutelas, competências para autorizar a prestação de trabalho 
extraordinário, até ao limite legalmente permitido.

2. Consideram-se ratificados todos os actos praticados pelos 
referidos delegados, no uso desta delegação de competências, 
desde 1 de Setembro de 2019 até à data da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau. 

3. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 
publicação no mencionado Boletim Oficial.

A presidente do Conselho de Administração do Instituto 
de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, nos 
termos do disposto n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 15/2009 (Dis-
posições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e 
Chefia), nos n.os 1 a 3 do artigo 22.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto 
do pessoal de direcção e chefia), na alínea c) do n.º 1 do artigo 
9.º do Estatuto do Instituto de Promoção do Comércio e do In-
vestimento de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 33/94/M, 
de 11 de Julho, e no n.º 1 do artigo 38.º do Estatuto Privativo 
do Pessoal do Instituto de Promoção do Comércio e do Inves-
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易投資促進局人員通則》第三十八條第一款之規定，透過二零

一九年九月五日的批示，作出決定如下：

一、授予澳門貿易投資促進局執行委員李藻森、執行委員黃

偉倫及執行委員余雨生作出涉及其所監督的附屬單位人員的下

列行為的權限：

（一）批准享受年假及將年假轉移至翌年的申請；

（二）核准合理缺勤或不合理缺勤。

二、上述獲授權人於二零一九年九月一日至本通告在《澳門

特別行政區公報》刊登之日，行使本授權所作出的所有行為均被

視為追認。

三、本批示自刊登於《澳門特別行政區公報》之日起產生效

力。

二零一九年九月九日於澳門貿易投資促進局

主席 劉關華

（是項刊登費用為 $2,991.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

茲公佈，為填補澳門保安部隊事務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（消防工程範疇）兩個

職缺，以及填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年七

月三十一日第三十一期《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》第二十六條第二款規定，將澳門保安

部隊事務局專業或職務能力評估開考的投考人臨時名單張貼於

澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局通告欄（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），並上載於澳門保安部隊網頁（http://www.fsm.gov.mo/）及

行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

timento de Macau, por despacho de 5 de Setembro de 2019, 
determina o seguinte:

1. São delegadas nos vogais executivos do Instituto de Pro-
moção do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. Luiz 
Jacinto, Dr. Vong Vai Lon, Agostinho e Dr. U U Sang, em re-
lação ao pessoal das subunidades orgânicas sob as respectivas 
tutelas, competências para praticar os seguintes actos:

1) Aprovação dos pedidos de gozo de férias e de transferên-
cia de férias para o ano civil seguinte; 

2) Justificação ou injustificação de faltas.

2. Consideram-se ratificados todos os actos praticados pelos 
referidos delegados, no uso desta delegação de competências, 
desde 1 de Setembro de 2019 até à data da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau. 

3. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 
publicação no mencionado Boletim Oficial.

 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, aos 9 de Setembro de 2019.

A Presidente do Instituto, Irene Va Kuan Lau.

(Custo desta publicação $ 2 991,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncios

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 Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada no 
expositor da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, sito na Calçada dos Quartéis, 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 das 
Forças de Segurança de Macau — http://www.fsm.gov.mo/ — e 
dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista provisória dos 
candidatos ao concurso de avaliação de competências profis-
sionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformi-
zada, para o preenchimento de dois lugares vagos, em regime 
de contrato administrativo de provimento, de técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área 
de engenharia de segurança contra incêndios, da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau, 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 31, II Série, de 31 de Julho de 2019.
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茲公佈，為填補澳門保安部隊事務局編制內技術輔導員職

程第一職階二等技術輔導員（資訊範疇）八個職缺，以及填補開

考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年八月七日第三十二期

《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。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，將澳門保安部隊事務局專業或

職務能力評估開考的投考人臨時名單張貼於澳門兵營斜巷澳門

保安部隊事務局通告欄（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），並上載於澳

門保安部隊網頁（http://www.fsm.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年九月十七日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $2,402.00）

司 法 警 察 局

公 告

茲公佈，在為填補司法警察局編制內一般行政技術輔助範

疇技術輔導員職程第一職階二等技術輔導員四個職缺以及未來

兩年同一範疇出現的第一職階二等技術輔導員的職缺而以考核

方式進行的統一管理的對外開考（開考通告刊登於二零一六年

十二月二十八日第五十二期《澳門特別行政區公報》第二組）中，

按照刊登於二零一七年十二月六日第四十九期《澳門特別行政區

公報》第二組第二副刊的載明擬填補開考職位部門的通告中所

列的職缺，現根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》第三十五條第三款規定，將司法警察局職務能

力評估程序的投考人的甄選面試成績名單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）

（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.pj.gov.mo/）及行

政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

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 Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada no 
expositor da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, sito na Calçada dos Quartéis, 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 das 
Forças de Segurança de Macau — http://www.fsm.gov.mo/ — e 
dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista provisória dos 
candidatos ao concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 
para o preenchimento de oito lugares vagos de adjunto-técnico 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, área 
de informática, do quadro do pessoal da Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, 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 32, II Série, de 7 de Agosto de 2019.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 17 de Setembro de 2019.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 2 402,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», se encontra afixada no Núcleo de Apoio 
Administrativo, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, Edifício da 
Polícia Judiciária, r/c, Macau (entrada junto à Rua de Naga-
saki, n.º 23), 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 nas páginas electrónicas desta Polícia — 
http://www.pj.gov.mo/ — e dos SAFP — http://www.safp.
gov.mo/ — a lista classificativa da entrevista de selecção dos 
candidatos à etapa de avaliação de competências funcionais 
da Polícia Judiciária, do concurso de gestão uniformizada externo, 
de prestação de provas, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 52, II 
Série, de 28 de Dezembro de 2016, para o preenchimento dos 
seguintes lugares indicados no aviso onde constam os Serviços 
interessados no preenchimento dos lugares postos a concurso, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 49, II Série, 2.º Suplemento, de 6 de Dezembro 
de 2017: quatro lugares vagos no quadro, e dos que vierem 
a verificar-se no prazo de dois anos, nesta Polícia, na categoria 
de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico, área de apoio técnico-administrativo geral.
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二零一九年九月十九日於司法警察局

局長 薛仲明

（是項刊登費用為 $1,609.00）

通 告

茲公佈，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》，

本局定於二零一九年十月十三日（星期日）上午十時三十分，在澳

門馬揸度博士大馬路266號聖公會（澳門）蔡高中學舉行心理測

驗。

參加心理測驗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，將於二零一九年九月二十五日張

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），准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。

二零一九年九月十九日於司法警察局

局長 薛仲明

（是項刊登費用為 $1,224.00）

衛 生 局

名 單

經二零一九年五月二日第十八期《澳門特別行政區公報》第

二組刊登，以考核方式進行入讀專科培訓（六十缺）的開考通

告，現公佈投考人的總評分名單如下：

合格投考人：

名次  姓名 分

 1.º 孫嘉敏 .................................................................. 13.84

 2.º 劉志東 .................................................................. 13.79

 3.º 梁偉傑 .................................................................. 13.27

 4.º 葉健斌 .................................................................. 13.17

 5.º 梁嘉豪 .................................................................. 13.15

 6.º 蔡健興 .................................................................. 13.13

Polícia Judiciária, aos 19 de Setembro de 2019.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 609,00)

Aviso

Torna-se público que, 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 quarenta lugares de 
investigador criminal de 2.ª classe, 1.º escalão, do grupo de 
pessoal de investigação criminal do quadro da Polícia Judiciá-
ria, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 25 de 
Abril de 2018, o exame psicológico será realizado no dia 13 de 
Outubro de 2019 (domingo), às 10,30 horas, na Sheng Kung 
Hui Escola Choi Kou (Macau), sita na Avenida Dr. Francisco 
V. Machado, n.º 266, Macau. 

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização do exame psi-
cológico, bem como outras informações de interesse dos can-
didatos, serão afixadas no dia 25 de Setembro de 2019, no Nú-
cleo 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 
consultadas 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.

Polícia Judiciária, aos 19 de Setembro de 2019. 

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

De classificação final dos candidatos ao concurso de pres-
tação de provas para ingresso nos internatos complementares 
(sessenta lugares), aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 18, II 
Série, de 2 de Maio de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem   Nome valores

 1.º Sun Ka Man .......................................................... 13,84

 2.º Lao Chi Tong ........................................................ 13,79

 3.º Leong Wai Kit....................................................... 13,27

 4.º Yip Kin Pan ........................................................... 13,17

 5.º Leong Ka Hou ...................................................... 13,15

 6.º Choi Kin Heng ...................................................... 13,13
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名次  姓名 分

 7.º 林素梅 .................................................................. 13.08

 8.º 李靖雯 .................................................................. 12.94

 9.º 陳俊豪 .................................................................. 12.84

10.º 陳曉明 .................................................................. 12.82

11.º 吳雅雅 .................................................................. 12.64

12.º 何淑華 .................................................................. 12.48

13.º 蔣政 ...................................................................... 12.43

14.º 黎慶文 .................................................................. 12.38

15.º 黃雁華 .................................................................. 12.21

16.º 林琳 ...................................................................... 12.14

17.º 甄珮君 .................................................................. 12.12

18.º 梁偉森 .................................................................. 12.02

19.º 李昀能 .................................................................. 11.75

20.º 林積均 .................................................................. 11.71

21.º 黃旭雯 .................................................................. 11.69

22.º 鄭敬謙 .................................................................. 11.67

23.º 陳曼燕 .................................................................. 11.63

24.º 杜永揚 .................................................................. 11.53

25.º 黃志豪 .................................................................. 11.51

26.º 陳少婷 .................................................................. 11.49

27.º 趙碧恩 .................................................................. 11.47

28.º 盧偉權 .................................................................. 11.42

29.º 陳志中 .................................................................. 11.40

30.º 林綺航 .................................................................. 11.38

31.º 黃嘉慧 .................................................................. 11.35

32.º 包杭綺 .................................................................. 11.23

33.º 莫志權 .................................................................. 11.19

34.º 黃仲瑜 .................................................................. 11.16

35.º 容月敏 .................................................................. 11.06

36.º 林蜜蜜 .................................................................. 10.96

37.º 楊妙玲 .................................................................. 10.94

38.º 高欣欣 .................................................................. 10.90

39.º 楊思斯 .................................................................. 10.87

40.º 陳治權 .................................................................. 10.75

41.º 梁厚 ...................................................................... 10.65

42.º 蘇婷珍 .................................................................. 10.62

43.º 周嘉瑩 .................................................................. 10.49

44.º 歐陽宏輝 .............................................................. 10.46

45.º 李鎮宏 .................................................................. 10.35

46.º 謝美欣 .................................................................. 10.33

47.º 伍家軒 .................................................................. 10.32

48.º 洪永凱 .................................................................. 10.28

Ordem   Nome valores

 7.º Lin Sumei .............................................................. 13,08

 8.º Lei Cheng Man ..................................................... 12,94

 9.º Chan Chon Hou .................................................... 12,84

10.º Chan Hio Meng .................................................... 12,82

11.º Wu Yaya ................................................................. 12,64

12.º Ho Sok Wa ............................................................ 12,48

13.º Cheong Cheng ...................................................... 12,43

14.º Lai Heng Man ....................................................... 12,38

15.º Wong Ngan Wa ..................................................... 12,21

16.º Lam Lam ............................................................... 12,14

17.º Ian Pui Kuan ......................................................... 12,12

18.º Leong Wai Sam..................................................... 12,02

19.º Lei Wan Nang ....................................................... 11,75

20.º Lam Chek Kuan ................................................... 11,71

21.º Wong Iok Man ...................................................... 11,69

22.º Chiang Ricardo .................................................... 11,67

23.º Chan Man In ......................................................... 11,63

24.º Tou Weng Ieong .................................................... 11,53

25.º Wong Chi Hou ...................................................... 11,51

26.º Chan Sio Teng ....................................................... 11,49

27.º Chio Pek Ian ......................................................... 11,47

28.º Lo Wai Kun ........................................................... 11,42

29.º Chan Chi Chung ................................................... 11,40

30.º Lam I Hong ........................................................... 11,38

31.º Wong Ka Wai ........................................................ 11,35

32.º Pao Hong I............................................................. 11,23

33.º Mok Chi Kun ........................................................ 11,19

34.º Wong Chong U ..................................................... 11,16

35.º Iong Ut Man .......................................................... 11,06

36.º Lam Mat Mat ........................................................ 10,96

37.º Ieong Mio Leng .................................................... 10,94

38.º Kou Ian Ian ........................................................... 10,90

39.º Ieong Si Si .............................................................. 10,87

40.º Chan Chi Kun ....................................................... 10,75

41.º Leong Hao ............................................................. 10,65

42.º Sou Teng Chan ...................................................... 10,62

43.º Chao Ka Ieng ........................................................ 10,49

44.º Ao Ieong Wang Fai .............................................. 10,46

45.º Lei Chan Wang ..................................................... 10,35

46.º Che Mei Ian........................................................... 10,33

47.º Ng Ka Hin ............................................................. 10,32

48.º Hung Wing Hoi .................................................... 10,28
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名次  姓名 分

49.º 孫嘉瑩 .................................................................. 10.22

50.º 陳健業 .................................................................. 10.19

51.º 李子祥 .................................................................. 9.96

52.º 陳智豪 .................................................................. 9.93

53.º 高寶君 .................................................................. 9.91

54.º 阮智成 .................................................................. 9.89

55.º 梁詩敏 .................................................................. 9.88

56.º 唐嘉傑 .................................................................. 9.58

57.º 溫偉權 .................................................................. 9.54

* 根據本開考通告第13點，如投考人得分相同，則優先者依

次為全科實習總評分較高的投考人；同時對中文及葡文的書寫

及口語掌握較好的投考人。採用前述所指準則後，如投考人得分

仍然相同，則補充適用經第23/2017號行政法規修改的第14/2016

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條規

定處理。

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

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十一條第十款的規定：

——因缺席知識筆試而被除名的投考人：4名；

——因缺席履歷的審閱及討論而被除名的投考人：8名。

序號  姓名

1. 陳光宇

2. 程家雯

3. 何婉儀

4. 何永輝

5. 郭英恬

6. 李麗貞

7. 梁志宇

8. 吳嘉璐

b）根據經第24/2018號行政法規修改的三月十五日第8/99/

M號法令第四十條第四款的規定：

——因知識筆試得分低於9.5分而被淘汰的投考人︰11名；

——因總評分得分低於9.5分而被淘汰的投考人︰6名。

序號  姓名

1. 陳偉淵

Ordem   Nome valores

49.º Sun Ka Ieng ........................................................... 10,22

50.º Chan Kin Ip .......................................................... 10,19

51.º Lei Chi Cheong ....................................................  9,96

52.º Chan Chi Hou .......................................................  9,93

53.º Kou Pou Kuan.......................................................  9,91

54.º Un Chi Seng ..........................................................  9,89

55.º Leong Si Man ........................................................  9,88

56.º Tong Ka Kit ...........................................................  9,58

57.º Wan Wai Kun ........................................................  9,54

* De acordo com o ponto 13 do presente aviso de concurso, 
em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm pre-
ferência, sucessivamente, os que tenham melhor classificação 
final no internato geral, tenham melhor domínio simultâneo, 
escrito e falado, das línguas chinesa e portuguesa. Se a situa-
ção de igualdade de classificação persistir após a aplicação dos 
critérios anteriormente referidos, aplica-se, subsidiariamente, o 
artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017.

Observações:

a) Nos termos do n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Ad-
ministrativo 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:

— Excluídos por terem faltado à prova escrita de conheci-
mentos: 4 candidatos;

— Excluídos por terem faltado à apreciação e discussão do 
«Curriculum Vitae»: 8 candidatos.

N.º   Nome

1. Chan Kuong U

2. Cheng Ka Man

3. Ho Un I

4. Ho Weng Fai

5. Kuok Ieng Tim

6. Lei Lai Cheng

7. Leong Chi U

8. Ng Ka Lou

b) Nos termos do n.º 4 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 
15 de Março, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018:

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 9,5 va-
lores na prova escrita de conhecimentos: 11 candidatos;

— Excluídos por terem obtido classificação final inferior a 9,5 
valores: 6 candidatos.

N.º   Nome

1. Chan Wai Un
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序號  姓名

2. 熊淑華

3. 林柏樺

4. 劉菲亞

5. 李嘉華

6. 唐嘉敏

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

人可自本名單的公告於《澳門特別行政區公報》公佈翌日起計十

個工作日內，就本名單向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一九年九月十七日社會文化司司長的批示認可）

二零一九年九月六日於衛生局

典試委員會：

主席：普通外科顧問醫生 伍維侖醫生

正選委員：內科主治醫生 葉家雄醫生

     急症醫學主治醫生 李彩珠醫生

（是項刊登費用為 $7,170.00）

公 告

（開考編號：01319/02-TSS）

為錄取七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——職業治療）所必需的實習，以便填補行政任用

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——職業治療）七個職缺，經二零一九年三月二十日第

十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行對外

開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條規定

公佈，投考人的知識考試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局人

事處（位於仁伯爵綜合醫院內），並已上載於衛生局網頁（http://

www.ssm.gov.mo）和行政公職局網頁（http://www.safp.gov.

mo），以供查閱。

二零一九年九月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,258.00）

N.º   Nome

2. Hong Sok Wa

3. Lam Pak Wa

4. Lao Fei A Sofie

5. Lei Ka Wa

6. Tong Ka Man

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 Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem inter-
por recurso da presente lista no prazo de dez dias úteis, contados 
do dia seguinte à data da publicação do anúncio da presente lista 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de Setembro de 2019).

Serviços de Saúde, aos 6 de Setembro de 2019.

O Júri:

Presidente: Dr.a Ng Wai Lon, médica consultora de cirurgia 
geral.

Vogais efectivos: Dr. Ip Kar Hung, médico assistente de me-
dicina interna; e

Dr.a Lei Choi Chu, médica assistente de medicina de urgência.

(Custo desta publicação $ 7 170,00)

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º 01319/02-TSS)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 35.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selec-
ção 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, na Estrada do Visconde de S. Januário, sita 
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, e disponível nos 
websites destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), bem como 
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
(http://www.safp.gov.mo), a lista classificativa da prova de 
conhecimentos dos candidatos ao concurso externo, de pres-
tação de provas, para a admissão de sete estagiários ao estágio 
necessário para ingresso na carreira de técnico superior de 
saúde de 2.ª classe, área funcional de reabilitação — terapia 
ocupacional, para o preenchimento de sete lugares vagos de 
ténico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, área funcional 
de reabilitação — terapia ocupacional, da carreira de ténico 
superior de saúde, em regime de contrato administrativo de 
provimento dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 12, II Série, de 20 de Março de 2019.

Serviços de Saúde, aos 19 de Setembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)
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（開考編號：A18/CS/CPR/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（整形及重建外科專科）一缺，經二零一九年八月十四

日第三十三期《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。

二零一九年九月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $906.00）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的診療技術員職

程第一職階一等診療技術員（化驗職務範疇）兩缺，現根據第

7/2010號法律《診療技術員職程制度》、經第4/2017號法律修改

之第14/2009號法律《公務人員職程制度》及經第23/2017號行政

法規修改之第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》的規定，以考核方式進行限制性晉級開考，有關開考通

告正張貼在若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內），

並於本局網頁內公佈。報考應自有關公告於《澳門特別行政區公

報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一九年九月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 1,178.00）

（開考編號︰01819/01-AT）

茲公佈，衛生局為填補一般行政技術輔助範疇技術輔導員

職程第一職階二等技術輔導員編制內六十個職缺及以行政任用

合同制度填補的三十六個職缺，以及填補開考有效期屆滿前出

(Ref. do Concurso n.º A18/CS/CPR/2019)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 11.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica), se encontra 
afixada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada 
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do 
Visconde de S. Januário, e disponível na página electrónica 
destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos 
candidatos ao concurso de acesso, condicionado, de prestação 
de provas, para o preenchimento de um lugar de chefe de ser-
viço, 1.º escalão, da carreira médica, área funcional hospitalar, 
área profissional de cirurgia plástica e reconstrutiva, do quadro 
do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 33, II Série, de 14 de Agosto de 2019.

Serviços de Saúde, aos 20 de Setembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 906,00)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 
referente à abertura do concurso de acesso, de prestação de 
provas, condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, 
nos termos definidos na Lei n.º 7/2010 (Regime da carreira de 
técnico de diagnóstico e terapêutica) e n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), alterada pela 
Lei n.º 4/2017 e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 23/2017, para o preenchimento de dois 
lugares de técnico de diagnóstico e terapêutica de 1.ª classe, 
1.º escalão, área funcional laboratorial, da carreira de técnico 
de diagnóstico e terapêutica, providos em regime de contrato 
administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, com dez 
dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do 
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anún-
cio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Serviços de Saúde, aos 20 de Setembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

(Ref. do Concurso n.º 01819/01-AT)

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
sessenta lugares vagos no quadro, e trinta e seis lugares vagos 
em regime de contrato administrativo de provimento, de adjun-
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現的職缺，經二零一九年一月三十日第五期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能力評估對外

開考通告。因更改甄選面試時間，現重新公佈該甄選面試名單。

更改後的面試日期為二零一九年十月三日至十一月一日，考試地

點為衛生局前預防及控制吸煙辦公室多功能會議室（澳門加思

欄馬路五號）。

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://www.ssm.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年九月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,655.00）

（開考編號：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。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公佈，投考人的甄選面試成績名單已張

貼在若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內），並已上

載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo）和行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo），以供查閱。

二零一九年九月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,303.00）

to-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-téc-
nico, área de apoio técnico-administrativo geral 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 5, II Série, de 30 de Janeiro de 2019, devido à alteração do 
tempo da entrevista de selecção, republica-se a lista da entre-
vista de selecção. A entrevista de selecção alterada, terá lugar 
de 3 de Outubro até 1 de Novembro de 2019, e será realizada 
na Sala Multiusos do antigo Gabinete para a Prevenção e Con-
trolo do Tabagismo (Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau), 
Macau.

Informação mais detalhada sobre a 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, 
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 pági-
nas 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 20 de Setembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 655,00)

(Ref. do Concurso n.º 01019/02-TSS)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 35.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, sita 
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, e disponível nos 
websites destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), bem como 
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
(http://www.safp.gov.mo), a lista classificativa da entrevista de 
selecção dos 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, em regime de contrato administrativo de 
provimento dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 11, II Série, de 13 de Março de 2019.

Serviços de Saúde, aos 19 de Setembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)
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通 告

（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，以及填補開考有效期屆滿

前出現的職缺，經二零一九年三月十三日第十一期《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。本局定於二零一九年十月十二日舉行甄選面

試，時間約為十五分鐘，考試地點為衛生局設施暨設備廳會議室

（位於仁伯爵綜合醫院內外科大樓地庫2層）。

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://www.ssm.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年九月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,575.00）

（開考編號：A10/CS/ORTTRA/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（矯形外科及創傷科專科）兩缺，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》第二十二條，以及經第23/2017號

行政法規修改第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和

晉級培訓》第二十七條第三款、第二十八條第四款及第五十六條

的規定公佈，履歷討論的舉行地點、日期及時間已張貼在若憲馬

路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）及上載於本局網頁： 

http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

Avisos

(Ref. do Concurso n.º 02219/04-ML)

Torna-se público que para os candidatos ao concurso de ava-
liação 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 veri-
ficar-se nestes Serviços até ao termo da validade do concurso, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 13 de Março 
de 2019, a entrevista de selecção, com a duração de cerca de 15 
minutos, terá lugar a 12 de Outubro de 2019, e será realizada 
na sala de reunião do Departamento de Instalações e Equipa-
mentos dos Serviços de Saúde, situado no andar C2 do Edifício 
da Clínica Médico-Cirúrgica do Centro Hospitalar Conde de S. 
Januário. 

Informação mais detalhada sobre a 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, 
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 pági-
nas 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 18 de Setembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

(Ref. do Concurso n.º A10/CS/ORTTRA/2019)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica) e n.º 3 do artigo 
27.º, n.º 4 do artigo 28.º e artigo 56.º do Regulamento Adminis-
trativo 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 en-
contram afixados, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, 
situada no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na 
Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível nos websites 
destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), o local, data e hora 
da realização da discussão do currículo do candidato ao con-
curso 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 ortopedia e traumatologia, do quadro do pessoal dos Servi-
ços de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 21, II Série, 
de 22 de Maio de 2019.
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二零一九年九月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,224.00）

（開考編號：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，以及填補開考有效期屆

滿前出現的職缺，經二零一九年三月十三日第十一期《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。本局定於二零一九年十月十二日舉行甄選面

試，時間約為十五分鐘，考試地點為衛生局設施暨設備廳會議室

（位於仁伯爵綜合醫院內外科大樓地庫2層）。

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://www.ssm.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年九月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,462.00）

（開考編號：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。本局定於二零一九年十月十四日至十六

日舉行甄選面試。考試地點如下：

衛生局仁伯爵綜合醫院C1層遠程醫療會診中心會議室。

Serviços de Saúde, aos 19 de Setembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

(Ref. do Concurso n.º 02319/04-MP)

Torna-se público que para os candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, exter-
no, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento 
de catorze lugares vagos de motorista de pesados, 1.º esca-
lão, da carreira de motorista de pesados, em regime de con-
trato 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, a entrevista de selecção, com a 
duração de cerca de 15 minutos, terá lugar a 12 de Outubro de 
2019, e será realizada na sala de reunião do Departamento de 
Instalações e Equipamentos dos Serviços de Saúde, situado no 
andar C2 do Edifício da Clínica Médico-Cirúrgica do Centro 
Hospitalar Conde de S. Januário. 

Informação mais detalhada sobre a 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, 
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 18 de Setembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

(Ref. do Concurso n.º 00519/03-TS)

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
um lugar vago, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, 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, a entrevista 
de selecção será realizada de 14 a 16 de Outubro 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.
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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://www.ssm.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年九月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,541.00）

教 育 暨 青 年 局

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十月十四日至二十四日為專業或職

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

地點為澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

第一職階二等技術輔導員（一般行政技術輔助範疇）十九

缺。

參加甄選面試准考人的地點、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，將於二零一九年九月十八日

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

safp.gov.mo）查閱。

二零一九年九月十一日於教育暨青年局

局長 老柏生

（是項刊登費用為 $1,734.00）

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para 
a realização da entrevista de selecção, bem como outras in-
formações de interesse dos candidatos encontram-se afixadas 
na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, sita na Estrada 
do Visconde de S. Januário, Macau, podendo ser consultadas 
no local indicado dentro do horário de expediente (segunda 
a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 
17,30 horas), bem como nas páginas electrónicas dos Serviços 
de Saúde — http://www.ssm.gov.mo/ — e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública — http://www.safp.
gov.mo/.

Serviços de Saúde, aos 19 de Setembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncio

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento dos seguintes lugares vagos, da seguinte carreira e área, 
em regime de contrato administrativo de provimento, da Di-
recção dos Serviços de Educação e Juventude 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 50, II Série, de 12 de Dezembro de 2018, 
a entrevista de selecção do concurso de avaliação de competên-
cias profissionais ou funcionais, com a duração de 15 minutos, 
terá lugar entre 14 e 24 de Outubro de 2019, e será realizada no 
seguinte local: Direcção dos Serviços de Educação e Juventu-
de, sita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau:

Dezanove lugares vagos de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão (área de apoio técnico-administrativo geral).

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 
cada candidato se deve apresentar para a realização da entre-
vista de selecção, bem como outras informações de interesse 
dos candidatos serão afixadas no dia 18 de Setembro 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 página electrónica destes 
Serviços (http://www.dsej.gov.mo) e dos SAFP (http://www.
safp.gov.mo).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 11 de 
Setembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 1 734,00)
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INSTITUTO CULTURAL

Anúncios

Concurso Público n.º 0002/DOGAF/2019

Prestação de serviços de execução de arranjos florais e de 

manutenção dos espaços verdes do Instituto Cultural, de 2020 

a 2021

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 27 de Junho de 
2019, realiza-se o concurso público para a adjudicação da Prestação 
de serviços de execução de arranjos florais e de manutenção dos es-
paços verdes do Instituto Cultural, de Janeiro de 2020 a Dezembro 
de 2021.

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

2. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Instituto Cultural.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: adjudicação, por lotes, da prestação 
de serviços de execução de arranjos florais e de manutenção 
dos espaços verdes na sede e nos escritórios do Instituto Cul-
tural, nas instalações de exposições e locais de realização de 
espectáculos, nas bibliotecas públicas e nos locais do patrimó-
nio cultural dependentes ou afectos ao Instituto Cultural, entre 
Janeiro de 2020 e Dezembro de 2021.

5. Locais de execução da prestação de serviços: Sede do Ins-
tituto, escritórios e demais instalações, nomeadamente escolas 
dependentes do Conservatório de Macau, locais de exposições, de 
realização de espectáculos, bibliotecas públicas e locais do patri-
mónio cultural dependentes ou afectos ao Instituto Cultural. 

6. Duração da prestação de serviços: dois anos, de 1 de Ja-
neiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2021.

7. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de 90 (noventa) dias, a contar da data do acto pú-
blico do concurso, prorrogável, nos termos previstos no artigo 
36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

8. Tipo de prestação de serviços: por preço global.

9. Caução provisória: $78 240,00 (setenta e oito mil, duzentas 
e quarenta patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro 
ou garantia bancária nos termos legais.

10. Caução definitiva: 4% (quatro por cento) do valor total 
da adjudicação.

11. Preço base: não definido.

12. Condições de admissão: os concorrentes devem estar re-
gistados na Direcção dos Serviços de Finanças e na Conserva-
tória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau para a execução dos serviços a 
que se refere o presente concurso.

文 化 局

公 告

第0002/DOGAF/2019號公開招標

為文化局提供2020年至2021年花藝佈置及綠化維護服務

根據社會文化司司長於二零一九年六月二十七日之批示，並

按七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，現進行“為文化局

提供2020年至2021年花藝佈置及綠化維護服務”的公開招標。

1. 判給實體：社會文化司司長

2. 招標實體：文化局

3. 招標方式：公開招標

4. 目的：本次招標以組別的形式進行判給，目的是為文化局

總部及辦公地點、展覽及演出場地、公共圖書館，以及文物景點

提供二零二零年一月至二零二一年十二月的花藝佈置及綠化維

護服務。

5. 服務地點：文化局總部、文化局轄下的各辦公地點、澳門

演藝學院及其學校、展覽及演出場地、公共圖書館，以及文物景

點。

6. 服務期：二零二零年一月一日至二零二一年十二月三十一

日，服務期為兩年。

7. 投標書的有效期：投標書的有效期為九十日，由公開開標

日起計，並可按七月六日第63/85/M號法令第三十六條的規定續

期。

8. 承攬類型：以總額價金承攬。

9. 臨時保證金：澳門元柒萬捌仟貳佰肆拾元正（$78,240.00），

以現金存款或法定銀行擔保之方式繳交。

10. 確定保證金：相等於判給服務總金額的百分之四（4%）。

11. 底價：不設底價。

12. 參加條件：投標者/公司必須已於澳門特別行政區政府財

政局和商業及動產登記局作本招標所指服務之開業及商業登記。
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13. 交投標書地點、日期及時間：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓。

截止日期及時間：二零一九年十月二十四日下午五時正。

14. 解釋會及現場考察：

講解會將在二零一九年十月八日上午十時三十分於文化局大

樓演講廳舉行。會後安排現場視察。

有意投標者請於二零一九年十月三日中午十二時前致電

83996910預約出席現場考察及解釋會（每間公司出席人數不超

過3人）。

15. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓。

日期及時間：二零一九年十月二十八日上午十時。

開標時，投標者/公司或其代表應出席公開開標會議，以便根

據七月六日第63/85/M號法令第二十七條及續後數條的規定，解

釋投標書文件可能出現之疑問，以及可對委員會的決議提出聲

明異議。

投標者/公司的代表可由受權人代表出席公開開標會議，此

受權人應出示經認證授權賦予其出席開會議式的授權書，或其

他能證明其有權代表出席的文件。

16. 查閱卷宗之地點、時間及取得卷宗副本之價格：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓。

日期：自公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起至截標

日止。

時間：辦公時間內（星期一至五上午九時至下午一時；下午

二時三十分至五時三十分）。

如欲索取上述文件之影印本，需以現金方式繳付印製成本

費用澳門元壹仟元正（$1,000.00），或透過文化局網頁（http://

www.icm.gov.mo）內免費下載上述資料。

公開招標的相關資料在截標前可能會被更新或修正，可透

過文化局上述網頁查閱。

17. 評標標準及其所佔之比重：

評標標準 比重

價格 90%

過往服務經驗 10%

13. Local, data e hora limite para entrega das propostas:

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

Data e hora limite: 24 de Outubro de 2019, até às 17,00 horas.

14. Sessão de esclarecimento e visita aos locais:

A sessão de esclarecimento terá lugar no auditório do Edifí-
cio do Instituto Cultural no dia 8 de Outubro de 2019, às 10,30 
horas, realizando-se seguidamente a visita aos locais.

Os interessados   deverão contactar o Instituto Cultural atra-
vés do n.º 8399 6910, até às 12,00 horas do dia 3 de Outubro de 
2019, para inscrição prévia na sessão de esclarecimento e visita 
aos locais (máximo de 3 (três) pessoas por empresa).

15. Local, data e hora do acto público do concurso:

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

Data e hora: 28 de Outubro de 2019, às 10,00 horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura de propostas para esclare-
cimento de eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados a concurso, podendo reclamar das deliberações da 
comissão nos termos do disposto nos artigos 27.º e seguintes do 
Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

Os concorrentes ou os seus representantes poderão fazer-se 
representar por procurador, devendo este apresentar procura-
ção reconhecida que lhe confira poderes para o efeito, ou ou-
tros documentos comprovativos dos poderes de representação.

16. Local, data, horário para consulta do processo e preço 
para obtenção de cópia do mesmo:

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

Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau até ao termo 
do prazo para a entrega de propostas. 

Horário: durante as horas de expediente, de segunda a sexta-
-feira, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas. 

Os interessados poderão obter cópia do processo do concur-
so mediante o pagamento de $1 000 (mil patacas), ou gratui-
tamente, através da página electrónica do Instituto Cultural, 
http://www.icm.gov.mo, sendo que quaisquer alterações ou 
novas informações serão comunicadas através da internet na 
mesma página.

17. Critérios de apreciação das propostas e factores de ponderação:

Critérios de apreciação Factores de ponderação

Preço 90%

Experiência dos concorrentes 10%
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二零一九年九月十九日於文化局

局長 穆欣欣

（是項刊登費用為 $5,232.00）

第0002/DM-MM/2019號公開招標

“澳門博物館禮品店之租賃” 

根據文化局代局長於二零一九年九月六日之批示，文化局現

進行“澳門博物館禮品店之租賃”的公開招標。

1. 判給實體：文化局。

2. 招標實體：文化局。

3. 招標方式：公開招標。

4. 標的：是次招標是為澳門博物館禮品店之出租作判給，銷

售主要為本澳原創文化創意產品，以及澳門特別行政區或博物

館相關的具質素書籍刋物及紀念品。

5. 租賃地點：位於澳門博物館前地112號澳門博物館行政樓

五樓平台之禮品店。

6. 租賃期：共四十八個月。

7. 租金底價：不設底價。

8. 投標資格：投標者/公司必須於公告所指的截標日期前，已

於澳門特別行政區政府財政局和商業及動產登記局作開業及商

業登記。倘為個人投標者，必須為澳門居民。倘為公司，澳門居

民佔其股權比例須為百分之五十（50%）以上。

9. 臨時保證金：澳門元貳萬元正（$20,000.00），以現金存款

或受益人為“澳門特別行政區政府文化基金”的法定銀行擔保提

供。

10. 確定保證金：相等於兩個月的月租金。

11. 查閱卷宗之地點、日期、時間及卷宗副本之索取：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓。

日期：自公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起至截標

日止。

時間：星期一至五上午九時至下午一時；下午二時三十分至

五時三十分。

Instituto Cultural, aos 19 de Setembro de 2019.

A Presidente do Instituto, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 5 232,00)

 

Concurso Público n.º 0002/DM-MM/2019

«Arrendamento da Loja do Museu de Macau»

Em conformidade com o despacho do Presidente, substituto, 
do Instituto Cultural, de 6 de Setembro de 2019, o Instituto 
Cultural vem proceder à abertura do concurso público para 
«Arrendamento da Loja do Museu de Macau».

1. Entidade adjudicante: Instituto Cultural. 

2. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Instituto Cultural.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto: concurso para adjudicação, por arrendamento, da 
Loja do Museu de Macau, para comercialização de produtos 
culturais e criativos originais, maioritariamente da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, e venda de publicações e lem-
branças de qualidade relacionadas com a temática da região e 
do museu.

5. Local a arrendar: loja localizada na plataforma do 5.º 
andar do Edifício Administrativo, na Praceta do Museu de 
Macau, n.º 112.    

6. Prazo do arrendamento: quarenta e oito (48) meses.

7. Renda base: não definida.

8. Condições de admissão: os concorrentes devem, até à data 
limite para a entrega das propostas, estar inscritos na Direc-
ção dos Serviços de Finanças e na Conservatória dos Registos 
Comercial e de Bens Móveis da RAEM, se forem concorrentes 
individuais devem ser residentes da RAEM e, no caso de so-
ciedades comerciais, o respectivo capital social deve ser detido, 
numa percentagem superior a 50%, por residentes da RAEM.

9. Caução provisória: $20 000,00, (vinte mil patacas), a pres-
tar mediante depósito em dinheiro ou garantia bancária a favor 
do Fundo de Cultura do Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau.

10. Caução definitiva: valor correspondente a dois meses de 
renda.

11. Local, data e horário para consulta e obtenção de cópias 
do processo:

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

Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau até ao termo 
do prazo para a entrega das propostas.

Horário: das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, 
de segunda a sexta-feira.
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卷宗副本：可於塔石廣場文化局大樓索取，但需以現金方式

繳付印製成本費用澳門元壹佰元正（$100.00），或透過文化局網

頁（http://www.icm.gov.mo）內免費下載。

資料的任何更新或修改將於文化局網頁（http://www.icm.

gov.mo）內發佈及/或刊登於《澳門特別行政區公報》，有興趣的

投標者/公司有責任於《澳門特別行政區公報》及上述網頁內查

閱最新資料。

12. 實地視察及講解會：實地視察及講解會將於二零一九年

十月十五日上午十一時正在澳門博物館前地112號澳門博物館演

講廳進行。

有意投標者/公司須於二零一九年十月十四日下午五時三十

分前致電2835 7911報名出席實地視察及講解會，每間公司出席

人數不超過3人。

13. 截止提交投標書地點、日期及時間：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓接待處。

日期及時間：二零一九年十一月二十日下午五時正。

14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門塔石廣場文化局大樓。

日期及時間：二零一九年十一月二十二日上午十時正。

開標時，投標者/公司或其代表應出席公開開標會議，以便參

照經七月六日第63/85/M號法令第二十七條及續後數條的規定，

解釋投標書文件可能出現之疑問並可就委員會之審議結果提出

聲明異議。

投標者/公司或其合法代表可由受權人代表，此受權人應出

示經認證獲授權的授權書，或出示可證明其具代表權的文件。

15. 評標標準及其所佔之比重：

15.1 經營方案——40%；

15.2 室內規劃方案——10%；

15.3 投標者/公司的經驗——30%；

15.4 租金——20%。

16. 投標書的有效期：九十日，由公開開標日起計，並可參照

七月六日第63/85/M號法令第三十六條的規定延期。

Cópias do processo: podem ser obtidas no Edifício do Ins-
tituto Cultural, mediante o pagamento de $100 (cem patacas) 
por cópia, ou gratuitamente através da página electrónica do 
Instituto Cultural, http://www.icm.gov.mo  

Quaisquer alterações ou informações serão comunicadas 
através da internet na página electrónica do Instituto Cultural, 
http://www.icm.gov.mo e/ou publicadas no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau, tendo os interessa-
dos o ónus de consultar as informações mais actualizadas  no 
Boletim Oficial e na referida página

12. Inspecção ao local e sessão de esclarecimentos: a inspec-
ção ao local e sessão de esclarecimentos terão lugar no auditó-
rio do Museu de Macau, no dia 15 de Outubro de 2019, pelas 
11,00 horas, na Praceta do Museu de Macau.

Os interessados deverão contactar o Museu de Macau atra-
vés do telefone n.º 2835 7911 para participarem na inspecção e 
na sessão de esclarecimentos, antes das 17,30 horas do dia 14 
de Outubro de 2019, só podendo cada interessado fazer-se re-
presentar, no máximo, por três pessoas.

13. Local, data e hora limite para entrega das propostas: 

Local: balcão de atendimento do Instituto Cultural, sito na 
Praça do Tap Siac, Macau.

Data e hora: 20 de Novembro de 2019, até às 17,00 horas. 

14. Local, data e hora do acto público de abertura das pro-
postas: 

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

Data e hora: 22 de Novembro de 2019, às 10,00 horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura de propostas para esclare-
cimento de eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados a concurso, podendo reclamar das deliberações da 
comissão de acordo com o disposto nos artigos 27.º e seguintes 
do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

Os concorrentes ou os seus representantes legais poderão 
fazer-se representar por procurador, devendo este apresentar 
procuração reconhecida que lhe confira poderes para o efeito, 
ou outros documentos comprovativos dos poderes de represen-
tação.

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

15.1 Planos de exploração comercial — 40%;

15.2 Projecto de planeamento do interior do locado — 10%;

15.3 Experiência do concorrente — 30%;

15.4 Renda — 20%.

16. Prazo de validade das propostas: noventa dias (90), a con-
tar da data da abertura das propostas, prorrogável nos termos 
previstos no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de 
Julho.
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17. 附加說明文件：由二零一九年十月九日至截標日，利害關

係人可前往澳門塔石廣場文化局大樓或登入文化局網頁（http://

www.icm.gov.mo），查閱或索取附加說明之文件。

二零一九年九月十九日於文化局

局長 穆欣欣

（是項刊登費用為 $5,165.00）

體 育 局

通 告

（開考編號：007-TS-ID-2019）

按照二零一九年九月三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》、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12/2005號法律《公共部門勞動合

同制度》的規定，體育局進行統一管理制度的專業或職務能力評

估對外開考，以行政任用合同制度填補高級技術員職程第一職

階二等高級技術員（法律範疇）一個職缺，以及填補開考有效期

屆滿前本局出現的職缺。

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開考，旨在

對擔任法律範疇高級技術員所需的特定勝任力進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有學士學位或同等學歷，或不

頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，以便在科學技術的

方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、

研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

17. Esclarecimentos: os concorrentes deverão comparecer 
pessoalmente no Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça 
do Tap Siac, Macau, a partir de 9 de Outubro de 2019 até à 
data limite para a entrega das propostas, para tomarem conhe-
cimento de eventuais esclarecimentos, podendo, em alternati-
va, consultar a página electrónica http://www.icm.gov.mo

Instituto Cultural, aos 19  de Setembro de 2019.

A Presidente do Instituto, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 5 165,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Avisos

(N.º do Concurso: 007-TS-ID-2019)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 3 de Setembro 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 altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços 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 regi-
me 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 jurídica, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento do Instituto do Desporto, e dos que 
vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade 
do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada e 
consiste na avaliação das competências específicas necessárias 
ao exercício de funções de técnico superior, na área jurídica.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos e dos que vierem a verificar-se nestes Servi-
ços, 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.



N.º 39 — 25-9-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16651

3. 職務內容

進行法律範疇的科學技術研究並撰寫意見書，為決策提供

依據；參與分析項目或計劃的會議；參與構思、撰寫計劃及其實

施；應用科學技術的方法及程序；根據研究和數據的處理，提出

解決方法；執行諮詢職務；監督和協調工作人員，包括參與構思

和草擬法律、法規和其他規範性文件；處理行政訴訟工作；參與

涉及國際和區際合作的法律事務方面工作，包括參與協商工作；

參與體育範疇的法律研究及分析。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修

改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載的

第六級別430點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 任用方式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部

門勞動合同制度》第五條規定，試用期為期六個月。

6. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零一九年十月十五日前），符合十月

十二日第46/98/M號法令第一條規定，具有澳門官方教育制度授

予的法律學士學位，或於澳門特別行政區以外與澳門官方教育

制度相同體制取得的法律學士學位，又或於澳門特別行政區以

外與澳門官方教育制度不同體制取得的法律學士學位並已完成

澳門法律補充課程，並符合現行法律規定的擔任公職的一般要

件，特別是：澳門特別行政區永久性居民、成年、具任職能力、身

體健康及精神健全，以及符合經第23/2017號行政法規修改的第

14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二

條第三款規定，或第23/2017號行政法規第二條第一款規定的人

士，均可報考。

7. 報考方式及期限

7.1. 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計（即二零一九年九月二十六日至

十月十五日）；

7.2. 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行

3. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área jurídica, tendo em vista a fundamen-
tação 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 solu-
ções com base em estudos e tratamento de dados; exercício de 
funções consultivas; supervisão ou coordenação de outros tra-
balhadores, incluindo participação na concepção e elaboração 
de leis, regulamentos e outros actos normativos; tratamento 
de processo administrativo contencioso; participação nos tra-
balhos relativos aos assuntos do direito internacional e inter-
-regional, incluindo elaboração de pareceres e participação nos 
processos de negociação; participação nos estudos e análises 
jurídicas no âmbito do desporto.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
430 da tabela indiciária, nível 6, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017 e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 
geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

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 Contra-
to de Trabalho nos Serviços Públicos».

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
em direito pelo sistema oficial de ensino de Macau; ou licen-
ciatura em direito obtida no exterior, com matriz igual à do 
sistema oficial de ensino de Macau; ou licenciatura em direito 
obtida no exterior, com matriz diferente do sistema oficial de 
ensino de Macau e curso complementar de direito de Macau, 
nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 46/98/M, de 12 
de Outubro, que satisfaçam os demais requisitos gerais para 
o desempenho de funções públicas, nos termos da legislação 
em vigor, nomeadamente: ser residente permanente da Região 
Administrativa Especial de Macau; maioridade; capacidade 
profissional, aptidão física e mental, até ao termo do prazo da 
apresentação de candidaturas (até ao dia 15 de Outubro de 
2019) e se encontrem nas situações indicadas no n.º 3 do artigo 
12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalha-
dores 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. 

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 (26 de Setembro a 15 de Outubro de 2019).

7.2. A admissão ao concurso faz-se mediante a apresenta-
ção de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em 
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政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，

並附同報考要件的證明文件。

7.2.1. 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投

考人或由他人（無須提交授權書）於報考期限內的辦公時間（週

一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五時

四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五

時三十分）到澳門羅理基博士大馬路818號體育局總部提交。

7.2.2. 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平

台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公

共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台）填寫及提交《專業

或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

8. 報考須提交的文件

8.1. 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（可一併提交相關的

曾修讀科目證明，以助審查准考資格）；

c）填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准

的《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。

8.2. 與公職有聯繫的投考人須提交：

a）第8.1.點a）、b）和c）項所指的文件以及由所屬部門發出

的個人資料紀錄。

b）如第8.1.點a）、b）和c）項所指的證明文件以及個人資料

紀錄已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作

出聲明。

8.3. 第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件的副本可以是普

通副本或經認證的副本。

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais», aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidaturas.

7.2.1. Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, 
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresen-
tação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a 
quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 
17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 
14,30 e as 17,30 horas), na sede do Instituto do Desporto, sito 
na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau.

7.2.2. Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção 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 «Aces-
so comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas.

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

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1. Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

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 dos candidatos para a admis-
são ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprova-
do pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devida-
mente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópias 
dos documentos comprovativos do mencionado.

8.2. Candidatos vinculados à função pública:

a) Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 
8.1 e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 
pertencem;

b) Os candidatos vinculados à função pública ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do 
ponto 8.1, bem como do registo biográfico, se os mesmos já se 
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo ser declarado tal facto na apresentação de candidatura.

8.3. As cópias dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e 
dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
8.1 podem ser simples ou autenticadas.
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8.4. 如投考人無遞交第8.1點a）、b）和c）項所指的文件、或

倘要求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補交

所欠文件，否則被除名。

8.5. 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履

歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。

8.6. 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文

作答。

8.7. 如投考人於報考時所提交的第8.1點a）和b）項證明文

件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成

任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副

本。

9. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試，分兩階段進行：

第一階段——筆試，三小時，具淘汰性質；

第二階段——口試，具淘汰性質。

b）第二項甄選方法——甄選面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

10. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能

力及/或一般知識或專門知識的水平；

甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是

否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務；

履歷分析——藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

某一職務的能力。

11. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

12. 最後成績

最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，計

算方法如下： 

知識考試=60%（筆試佔知識考試的60%，口試佔知識考試

的40%）

8.4. Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 ou do registo biográfico quando 
é exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta 
no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.

8.5. Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição 
em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.6. No requerimento de admissão, o candidato deve indicar 
a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.7. Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos do-
cumentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 8.1, 
deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos 
documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos 
necessários à instrução do processo de provimento.

9. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos, desen-
volvendo-se em duas fases:

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de 3 horas, com ca-
rácter eliminatório;

2.ª fase — Prova oral, com carácter eliminatório.

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

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

10. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realiza-
dos e a formação profissional complementar.

11. Sistema de classificação

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

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

12. Classificação final

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

Prova de conhecimentos = 60% (prova escrita = 60% da 
prova de conhecimentos, prova oral = 40% da prova de conhe-
cimentos);
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甄選面試=30%

履歷分析=10%

13. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

14. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門羅理基博士大馬路818號體

育局總部接待處並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.

mo/及體育局網頁http://www.sport.gov.mo/，上述名單的張貼地

點及查閱地點的公告亦會公佈於《澳門特別行政區公報》。

各甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈於《澳門

特別行政區公報》，張貼於澳門羅理基博士大馬路818號體育局

總部接待處，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/

及體育局網頁http://www.sport.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門羅理基博士大馬路818號體

育局總部接待處並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.

mo/及體育局網頁http://www.sport.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://www.safp.gov.mo/及體育局網

頁http://www.sport.gov.mo/。

15. 考試範圍

15.1.《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

15.2. 五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第

122/84/M號法令；

15.3. 七月六日第63/85/M號法令；

15.4. 十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

15.5. 十月四日第52/99/M號法令訂定的《行政上之違法行為

之一般制度及程序》；

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 10%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência no ar-
tigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores 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 junto do balcão 
de recepção da sede do Instituto do Desporto, sito na Avenida 
do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau, e disponibiliza-
das na página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.
mo/ e do Instituto do Desporto, em http://www.sport.gov.mo/, 
sendo os locais de afixação das listas acima mencionadas publi-
cados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau. 

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos méto-
dos de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, que será afixado junto do 
balcão de recepção da sede do Instituto do Desporto, sito na 
Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau, e dis-
ponibilizado na página electrónica dos SAFP, em http://www.
safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do Instituto do 
Desporto, em http://www.sport.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas junto do 
balcão de recepção da sede do Instituto do Desporto, sito na 
Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau, e dis-
ponibilizadas na página electrónica dos SAFP, em http://www.
safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do Instituto do 
Desporto, em http://www.sport.gov.mo/, sendo também publi-
cados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau os locais de afixação e de consulta.

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 Institu-
to do Desporto, em http://www.sport.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1. Lei Básica da Região Administrativa Especial de Ma-
cau da República Popular da China;

15.2. Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de 
Maio; 

15.3. Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho;

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

15.5. Regime geral das infracções administrativas e o respec-
tivo procedimento, definido pelo Decreto-Lei n.º 52/99/M, de 4 
de Outubro; 
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15.6. 十二月十三日第110/99/M號法令核准的《行政訴訟法

典》；

15.7. 十一月八日第74/99/M號法令——核准公共工程承攬合

同之法律制度；

15.8. 經第18/2018號法律修改及十二月二十八日第62/98/M

號法令修改的十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公

共行政工作人員通則》；

15.9. 第19/2015號行政法規——《體育局的組織及運作》；

15.10. 第2/2011號行政法規修改的二月七日第11/94/M號法

令——通過體育發展基金架構及運作；

15.11. 八月三日第39/99/M號法令核准的《民法典》；

15.12. 十月八日第55/99/M號法令核准的《民事訴訟法典》；

15.13. 八月三日第40/99/M號法令核准的《商法典》；

15.14. 第390/2008號行政長官批示——重新公佈第12/2000

號法律通過的《選民登記法》全文；

15.15. 第394/2011號行政長官批示——核准確認屬於體育界

別法人的評審準則；

15.16. 經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務人

員職程制度》；

15.17. 第12/2004號行政法規及第4/2009號行政法規修改

的第30/2001號行政法規——規範體育委員會的組成、職權及運

作；

15.18. 第23/SA A EJ/94號批示——關於核准《向體育協會

組織提供財政輔助之規章》；

15.19. 第176/2015號社會文化司司長批示——核准《高水平

體育賽事獎金頒發規章》；

15.20. 第177/2015號社會文化司司長批示——核准《體育賽

事獎狀頒發規章》；

15.21. 第19/2002號行政法規——《體育局轄下的體育設施

之使用制度》；

15.22. 十二月二十日第67/93/M號法令——規範澳門體育活

動；

15.6. Código de Processo Administrativo Contencioso, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro; 

15.7. Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Aprova 
o regime jurídico do contrato das empreitadas de obras públi-
cas;

15.8. 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, e pela Lei n.º 18/2018; 

15.9. Regulamento Administrativo n.º 19/2015 – Organização 
e funcionamento do Instituto do Desporto; 

15.10. Decreto-Lei n.º 11/94/M, de 7 de Fevereiro, com as alte-
rações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2011 
— Aprova a estrutura e o funcionamento do Fundo de Desen-
volvimento Desportivo; 

15.11. Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/99/M, 
de 3 de Agosto; 

15.12. Código de Processo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 55/99/M, de 8 de Outubro;

15.13. Código Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/99/M, 
de 3 de Agosto; 

15.14. Despacho do Chefe do Executivo n.º 390/2008 — Re-
publica integralmente a Lei do Recenseamento Eleitoral apro-
vada pela Lei n.º 12/2000;

15.15. Despacho do Chefe do Executivo n.º 394/2011 — 
Aprova os critérios de aferição para o reconhecimento das pes-
soas colectivas do sector desportivo;

15.16. Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalha-
dores dos serviços públicos, com alterações introduzidas pela 
Lei n.º 4/2017; 

15.17. Regulamento Administrativo n.º 30/2001, com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 12/2004 e 
Regulamento Administrativo n.º 4/2009 — Regula a composi-
ção, competências e funcionamento do Conselho do Desporto;

15.18. Despacho n.º 23/SAAEJ/94 — Aprova o Regulamento 
de Atribuição de Apoios Financeiros às Organizações do Des-
porto Associativo;

15.19. Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura n.º 176/2015 — Aprova o Regulamento dos Prémios 
Pecuniários do Desporto de Alto Rendimento; 

15.20. Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura n.º 177/2015 — Aprova o Regulamento do Certificado 
de Mérito Desportivo; 

15.21. Regulamento Administrativo n.º 19/2002 — Regime 
de utilização das instalações desportivas afectas ao Instituto 
do Desporto; 

15.22. Decreto-Lei n.º 67/93/M, de 20 de Dezembro — Regu-
la as actividades desportivas em Macau; 
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15.23. 第54/GM/97號批示——更新及明確給予私人及私人

機構財政資助應遵守之一般規則；

15.24. 八月九日第2/99/M號法律——《結社權規範》；

15.25. 第8/2005號法律《個人資料保護法》。

知識考試時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內所指

的法例（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註釋）。

16. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及

經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

17. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

18. 典試委員會的組成

主席：體育局廳長 林國洪

正選委員：體育局顧問高級技術員 羅雁玲

     澳門大學助理教授 蘇建峰

候補委員：澳門大學高級導師 李建基

     體育局廳長 鄒國偉

二零一九年九月十九日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $16,376.00）

茲公佈，體育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十月十日為參加專業

15.23. Despacho n.º 54/GM/97 — Actualiza e clarifica as 
regras gerais a que deve obedecer a atribuição de apoios finan-
ceiros a particulares e a instituições particulares;

15.24. Lei n.º 2/99/M, de 9 de Agosto — Regula o Direito de 
Associação; 

15.25. Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta da legislação referida no respectivo programa do 
aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem 
qualquer nota ou registo pessoal).

16. Legislação aplicável

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

17. Observação

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

18. Composição do júri

Presidente: Lam Kuok Hong, chefe de departamento do Ins-
tituto do Desporto.

Vogais efectivas: Manuela Mendes Rodrigues, técnica supe-
rior assessora do Instituto do Desporto; e

Sou Kin Fong, professor auxiliar da Universidade de Macau.

Vogais suplentes: Lee Kin Kei, assistente eventual da Uni-
versidade de Macau; e

Chao Kuok Wai, chefe de departamento do Instituto do Des-
porto.

Instituto do Desporto, aos 19 de Setembro de 2019.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 16 376,00)

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao 
concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o 
preenchimento de três lugares vagos de motorista de pesados, 
1.º escalão, da carreira de motorista de pesados, em regime de 
contrato administrativo de provimento do Instituto do Despor-
to, e dos que vierem a verificar-se neste Instituto até ao termo 
da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, 
II Série, de 17 de Abril de 2019, a entrevista de selecção, com 
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或職務能力評估對外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。

二零一九年九月十九日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $1,337.00）

澳 門 旅 遊 學 院

通 告

茲公佈，在為填補澳門旅遊學院以行政任用合同任用的一

般行政技術輔助範疇技術輔導員職程第一職階二等技術輔導

員十個職缺，以及未來兩年同一範疇出現的第一職階二等技術

輔導員的職缺，而以考核方式進行的統一管理的對外開考（開

考通告刊登於二零一六年十二月二十八日第五十二期《澳門特別

行政區公報》第二組）中，按照刊登於二零一七年十二月六日第

四十九期《澳門特別行政區公報》第二組的載明擬填補開考職

位部門的通告中所列的職缺，現根據第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第三款規定，澳門

旅遊學院職務能力評估程序的准考人的知識考試（筆試）成績

名單張貼於澳門望廈山澳門旅遊學院望廈校區協力樓行政及財

政輔助處告示板。准考人可於辦公時間（週一至週四，上午九時

至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五，上午九時

至下午一時，下午二時三十分至五時三十分）到上述地點查閱，

亦可在本院網頁（http://www.i f t.edu.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年九月二十日於澳門旅遊學院

代院長 甄美娟

（是項刊登費用為 $1,620.00）

a duração de 15 minutos, terá lugar a 10 de Outubro 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 entre-
vista 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-
gues, n.º 818, em Macau, podendo ser consultadas no local indi-
cado 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 19 de Setembro de 2019.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Aviso

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncio da 
Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro deste Instituto, 
sita no Edifício «Equipa» do Campus Mong-Há, na Colina de 
Mong-Há, 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 deste Instituto 
(http://www.ift.edu.mo/), e dos SAFP (http://www.safp.gov.
mo/), a lista classificativa da prova de conhecimentos (prova 
escrita) dos candidatos à etapa de avaliação de competências 
funcionais do Instituto de Formação Turística de Macau, do 
concurso de gestão uniformizada externo, de prestação de pro-
vas (aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 52, II Série, de 28 de Dezembro de 
2016), para o preenchimento dos seguintes lugares indicados 
no aviso onde constam os Serviços interessados no preenchi-
mento dos lugares postos a concurso, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 49, II 
Série, de 6 de Dezembro de 2017: dez lugares vagos em regime 
de contrato administrativo de provimento, e dos que vierem a 
verificar-se no prazo de dois anos, neste Instituto, na categoria de 
adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjun-
to-técnico, área de apoio técnico-administrativo geral.

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 20 de Setembro 
de 2019.

A Presidente do Instituto, substituta, Ian Mei Kun.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)
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社 會 保 障 基 金

公 告

茲公佈，為填補社會保障基金編制內高級技術員職程第一職

階二等高級技術員（資訊範疇）四個職缺，以及填補開考有效期

屆滿前出現的職缺，經於二零一九年三月六日第十期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業

或職務能力評估開考通告，現根據經第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，將社會保障基金專業或職務能力評估開

考的投考人知識考試（筆試）成績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/）。

二零一九年九月十九日於社會保障基金

行政管理委員會主席 容光耀

（是項刊登費用為 $1,462.00）

通 告

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，社會保

障基金定於二零一九年十月十三日下午二時三十分舉行知識考試

（筆試），時間為三小時，考試地點如下：

嘉諾撒聖心中學——澳門美副將大馬路75號（由連勝馬路

的校門進入）；

鮑思高粵華小學——澳門亞馬喇馬路6號（由鮑思高街的校

門進入）；

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, 
no quadro informativo da sede do Fundo de Segurança Social 
(FSS), sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 249-263, 
Edf. China Civil Plaza, 18.º andar, Macau, podendo ser con-
sultada, 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 dis-
ponibilizada 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 classificativa dos can-
didatos ao concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para 
o preenchimento de quatro lugares vagos de técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área 
de informática, do quadro do pessoal do Fundo de Segurança 
Social, e dos que vierem a verificar-se até ao termo da validade 
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 10, II Série, de 6 
de Março de 2019. 

Fundo de Segurança Social, aos 19 de Setembro de 2019.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

Aviso

Torna-se público que, para o concurso de avaliação de com-
petências 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 publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 17, II Série, de 24 de Abril de 2019, o Fundo de Se-
gurança Social (FSS) realizará, pelas 14,30 horas de 13 de Ou-
tubro de 2019, a prova de conhecimentos (prova escrita) com a 
duração de 3 horas, nos locais abaixo indicados:

— Colégio do Sagrado Coração de Jesus, Avenida do Coro-
nel Mesquita, n.º 75, Macau (entrada pelo portão da escola na 
Estrada de Coelho do Amaral);

— Colégio Dom Bosco (Yuet Wah), Estrada Ferreira do 
Amaral, n.º 6, Macau (entrada pelo portão da escola, na Rua 
de São João Bosco);
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濠江中學——澳門亞馬喇馬路3號。

參加知識考試（筆試）的准考人的考試地點安排等詳細資

料以及與准考人有關的其他重要資訊，於二零一九年九月二十五

日張貼於澳門宋玉生廣場249-263號中土大廈18樓社會保障基

金公告欄。准考人可於辦公時間（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）到上述地點查閱，亦可於社

會保障基金網頁（http://www.fss.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年九月十九日於社會保障基金

 行政管理委員會主席 容光耀

（是項刊登費用為 $2,017.00）

高 等 教 育 基 金

通 告

第3/P-FES/2019號批示

根據高等教育基金第3/FES/2019號行政管理委員會決議第

一款及第二款的規定，決定如下：

一、轉授予行政管理委員會委員曾冠雄根據第3/F ES/2019

號行政管理委員會決議第一款所授予的行使支付許可之權限。

二、對於行使本決議所載獲轉授權而作出的行為，得提起必

要訴願。

三、追認獲轉授權人直至本通告公佈於《澳門特別行政區公

報》之日前在本轉授權範圍內所作的一切行為。

四、在不影響上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

二零一九年九月十八日於高等教育基金

行政管理委員會主席 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $1,496.00）

— Escola Hou Kong, Estrada Ferreira do Amaral, n.º 3, Macau.

A informação mais detalhada sobre a distribuição dos can-
didatos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para 
a realização da prova de conhecimentos (prova escrita), bem 
como outras informações de interesse dos candidatos, serão 
afixadas no dia 25 de Setembro de 2019, no quadro informativo 
da sede do Fundo de Segurança Social (FSS), sita na Alameda 
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 249-263, Edf. China Civil Plaza, 
18.º andar, Macau, podendo ser consultadas no local indicado 
dentro do horário de expediente (de segunda a quinta-feira das 
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), bem como na 
página electrónica do FSS (http://www.fss.gov.mo/) e da Direc-
ção dos Serviços de Adminis tração e Função Pública (http://
www.safp.gov.mo/).

Fundo de Segurança Social, aos 19 de Setembro de 2019.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 2 017,00)

FUNDO DO ENSINO SUPERIOR

Aviso

Despacho n.º 3/P-FES/2019

Ao abrigo das disposições conjugadas dos n.os 1 e 2 da Deli-
beração n.º 3/FES/2019 do Conselho Administrativo do Fundo 
do Ensino Superior, determino:

1. É subdelegada no membro do Conselho Administrativo, 
Chang Kun Hong, a competência para autorizar pagamentos, 
delegada pelo n.º 1 da Deliberação n.º 3/FES/2019 do Conselho 
Administrativo.

2. A presente subdelegação de competência é feita sem pre-
juízo dos poderes de avocação e superintendência.

3. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado 
no âmbito do poder ora subdelegado, até à data da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

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

Fundo do Ensino Superior, aos 18 de Setembro de 2019.

O Presidente do Conselho Administrativo, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)
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土 地 工 務 運 輸 局

公 告

公開招標

“黑沙環三角花園行人天橋設施改善工程”

1. 招標實體：土地工務運輸局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：澳門馬場海邊馬路及黑沙環馬路交匯處之行

人天橋。

4. 承攬工程目的：行人天橋三個落腳點，加裝升降機，符合

無障礙設施。

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：$360,000.00（澳門元叁拾陸萬元整），以現金

存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：

只接納在土地工務運輸局有施工註冊，以及在開標日期前

已遞交註冊申請或續期申請的自然人或法人，而後者的接納將

取決於所提交註冊申請或續期申請的批准。

任何自然人或法人，不論以獨立身份或以集團形式參與，均

僅可提交一份標書。公司及其常設代表處被視為同一實體，不論

以獨立身份或與其他自然人或法人組成集團，均僅可提交一份

標書。

由自然人或法人組成的集團，其成員人數不得超過3（三）

名，而各成員之間無須存有任何法定的合夥形式。

12. 任何承攬本工程的企業集團應採用法律規定的合夥方

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Anúncio

Concurso público para

«Obra de melhoramento da passagem superior para peões 

situada na Estrada da Areia Preta»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Direcção dos Servi-
ços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT).

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: passagem superior para peões 
situada no cruzamento entre a Estrada Marginal do Hipódro-
mo e a Estrada da Areia Preta, em Macau.

4. Objecto da empreitada: passagem superior para peões 
com três acessos, optimização dos acessos livres de barreiras 
arquitectónicas e instalação de elevadores.

5. Prazo máximo de execução da obra: 300 (trezentos) dias 
de trabalho. O prazo de execução da obra a propor pelo con-
corrente 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: série de preços. 

8. Caução provisória: $ 360 000,00 (trezentas e sessenta mil 
patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o adjudicatário tiver a receber, em cada um 
dos pagamentos parciais serão deduzidos 5% para garantia do 
contrato, em reforço da caução definitiva prestada).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão:

São admitidos como concorrentes as pessoas, singulares ou 
colectivas, inscritas na DSSOPT para execução de obras, bem 
como as que à data do concurso tenham requerido ou renovado 
a sua inscrição, sendo que neste último caso a admissão é con-
dicionada ao deferimento do pedido de inscrição ou renovação. 

As pessoas, singulares ou colectivas, por si ou em agrupa-
mento, só podem submeter uma única proposta. As sociedades 
e as suas representações são consideradas como sendo uma 
única entidade, devendo submeter apenas uma única proposta, 
por si ou agrupada com outras pessoas.

Os agrupamentos, de pessoas singulares ou colectivas, só 
podem ter no máximo três (3) membros, não sendo necessário 
que entre os membros exista qualquer modalidade jurídica de 
associação.

12. Modalidade jurídica da associação que deve adoptar 
qualquer agrupamento de empresas a quem venha eventual-
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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：二零一九年十月二十一日（星期一）中午

十二時正；

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則交標之期限及同一時間順延至緊接之首個工作日。

14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：本局五樓會議室；

日期及時間：二零一九年十月二十二日（星期二）上午九時

三十分。

倘開標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦公，

則開標日期及同一時間順延至緊接之首個工作日。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

公開開標。

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）。

16. 查閱案卷及取得案卷電子檔光碟之地點及時間：

查閱地點：本局十六樓基礎建設廳；

時間：辦公日內，由九時至十二時四十五分及十四時三十分

至十七時；

取得案卷之電子檔光碟：於本局會計科可取得公開招標案卷

電子檔光碟，而每份價格為$140.00（澳門元壹佰肆拾元整）。

17. 評標標準及其所佔之比重：

評標標準 比重

價格部分 工程造價 50

技術部分

施工期 20

工作計劃 10

施工經驗 20

mente a ser adjudicada a empreitada: consórcio externo nos 
termos previstos no Código Comercial, aprovado pelo Decre-
to-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: 21 de Outubro de 2019, segunda-feira, até 
às 12,00 horas.

Em caso de encerramento desta Direcção de Serviços na hora 
limite para a entrega de propostas por motivo de tufão ou de 
força maior, o prazo estabelecido para a entrega das propostas 
será adiado para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

14. Local, data e hora do acto público do concurso:

Local: sala de reunião da DSSOPT, sita no 5.º andar;

Data e hora: 22 de Outubro de 2019, terça-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 pre-
sentes ao acto público do concurso para os efeitos previstos no 
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para esclarecer even-
tuais dúvidas relativas aos documentos apresentados.

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 Região Administrativa Especial de Ma-
cau; 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 do concurso:

Local para consulta: Departamento de Infra-estruturas da 
DSSOPT, sito no 16.º andar;

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

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

17. Critérios de avaliação e respectiva proporção: 

Critérios de avaliação Proporção

Parte relativa ao preço Preço da obra 50

Parte técnica Prazo de execução 20

Plano de trabalhos 10

Experiência em obras 
executadas 20
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最終得分 = 價格部分的得分 + 技術部分的得分。

被接納之標書數目少於10份時，按照評標報告總得分最高

三名競投者的工程造價由低至高排名第一至三，定作人根據排名

判標。倘首兩者同價，則判予其中得分較高之投標書。

被接納之標書數目多於或等於10份時，按照評標報告總得

分最高五名競投者的工程造價由低至高排名第一至五，定作人根

據排名判標。倘首兩者同價，則判予其中得分較高之投標書。

18. 附加的說明文件：由二零一九年十月十二日至截標日止，

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。

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。

二零一九年九月十九日於土地工務運輸局

局長 李燦烽

（是項刊登費用為 $6,852.00）

海 事 及 水 務 局

公 告

（第010/DSAMA/2019號公開招標）

茲特公告，刊登於二零一九年八月二十八日第三十五期《澳

門特別行政區公報》第二組的“媽閣臨時碼頭設計及建造工程”

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 ad-
judicação conforme esta última lista de classificação. Caso o 
preço proposto dos 2 (dois) concorrentes que tiverem a classi-
ficação final mais alta seja do mesmo valor, a adjudicação será 
feita ao concorrente que tiver a melhor pontuação.

Caso o número das propostas admitidas seja igual ou supe-
rior a 10 (dez), os 5 (cinco) primeiros concorrentes que tiverem 
a pontuação mais alta conforme a indicada no relatório de ava-
liação das propostas, serão classificados novamente segundo a 
ordem de preço mais baixo proposto, e o dono da obra proce-
derá 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:

Os concorrentes poderão comparecer no Departamento de 
Infra-estruturas da DSSOPT, sito no 16.º andar, a partir de 12 
de Outubro de 2019 e até à data limite para a entrega das pro-
postas, para quaisquer esclarecimentos adicionais.

19. Os concorrentes devem ter em conta o seguinte:

 A versão digitalizada do processo do concurso e do mapa de 
quantidades só servem para efeitos de referência, para todos os 
efeitos prevalece o original do processo do concurso disponível 
na DSSOPT.

 Todas as folhas do mapa de quantidades e de preços uni-
tários, de descrição do processo de construção e da memória 
descritiva e justificativa devem ser impressos na frente e verso. 
Caso apresentem catálogos e/ou descrições de produtos e/ou 
amostras, devem ser em versão digitalizada (por exemplo em 
DVD). 

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 19 de Setembro de 2019.

O Director dos Serviços, Li Canfeng.

(Custo desta publicação $ 6 852,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

(Concurso Público n.º 010/DSAMA/2019)

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para «Obra 
de concepção e construção da ponte-cais provisória da Barra», 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
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之公開招標，招標實體已按照招標方案第六條的規定作出解答，

並將其等附於招標案卷內。

上述的解答得透過於辦公時間內前往位於澳門特別行政區

萬里長城海事及水務局行政及財政廳會計中心查閱，有關資料亦

可透過海事及水務局網頁（http://www.marine.gov.mo）下載。

二零一九年九月十八日於海事及水務局

代局長 曹賜德

（是項刊登費用為 $1,382.00）

通 告

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

屆滿前出現的職缺。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十月十二日上

午九時三十分至下午一時舉行知識考試（駕駛實踐考試），每位

考試時間為十五分鐘。報到地點為澳門筷子基船澳街政府船塢

大樓地下。

參加知識考試（駕駛實踐考試）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，將於二零一九

年九月二十五日張貼於澳門萬里長城海事及水務局綜合服務中

心。准考人可於辦公時間（週一至週四上午九時至下午一時，下

午二時三十分至五時四十五分；週五上午九時至下午一時，下

午二時三十分至五時三十分）到上述地點查閱，亦可在本局網

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

www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年九月十八日於海事及水務局

代局長 曹賜德

（是項刊登費用為 $1,700.00）

cial de Macau n.º 35, II Série, de 28 de Agosto de 2019, foram 
prestados esclarecimentos, pela entidade que realiza o concur-
so, nos termos do ponto 6 do programa do concurso, e juntos 
ao processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta, durante o horário no Núcleo de Contabilidade do 
Departamento de Administração e Finanças da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da 
Barra, Quartel dos Mouros, e também se encontram disponí-
veis na página electrónica da Direcção dos Serviços de Assun-
tos Marítimos e de Água (http://www.marine.gov.mo).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 18 de Setembro de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Chou Chi Tak.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
quatro lugares vagos, em regime de contrato administrativo de 
provimento, de motorista de pesados, 1.º escalão, da carreira 
de motorista de pesados da Direcção dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água (DSAMA), 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 Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 13 de Março 
de 2019, a prova de conhecimentos (prova prática de condução) 
terá a duração de 15 minutos e será realizada no dia 12 de Ou-
tubro de 2019, no período das 9,30 às 13,00 horas, local onde se 
regista a sua chegada: rés-do-chão das Oficinas Navais, Rua da 
Doca Seca S/N, Macau.

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da prova de 
conhecimentos (prova prática de condução), bem como outras 
informações de interesse dos candidatos, serão afixadas no dia 
25 de Setembro de 2019 no balcão de atendimento do Centro 
de prestação de serviços ao público da Direcção dos Serviços 
de Assuntos Marítimos e de Água, sita  na Calçada da Barra, 
Macau, podendo ser consultadas no local indicado dentro do 
horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 
e das 14,30 às 17,45 horas, sexta-feira das 9,00 às 13,00 e das 
14,30 às 17,30 horas), bem como na página electrónica destes 
Serviços — https://www.marine.gov.mo/ — e na página electró-
nica dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 18 de Setembro de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Chou Chi Tak.

(Custo desta publicação $ 1 700,00)
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地 球 物 理 暨 氣 象 局

公 告

茲公佈，地球物理暨氣象局以行政任用合同制度填補高級

技術員職程資訊範疇第一職階二等高級技術員四個職缺，以及

填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年四月十七日第

十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的

專業或職務能力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號行政

法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第三十五條第三款規定，將地球物理暨氣象局專業或職

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/。

二零一九年九月十八日於地球物理暨氣象局

代局長 梁永權

（是項刊登費用為 $1,496.00）

茲公佈，地球物理暨氣象局以行政任用合同制度填補氣象

高級技術員職程第一職階二等氣象高級技術員五個職缺，以及

填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年四月二十四日

第十七期《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，將地球物理暨氣象局專業或

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/。

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Anúncios

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção 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 Me-
teorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do Observatório, Tai-
pa 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 Meteo-
rológicos e Geofísicos, em http://www.smg.gov.mo/, a lista clas-
sificativa da prova de conhecimentos (prova escrita) dos candi-
datos ao concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para 
o preenchimento de quatro lugares vagos de técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área 
de informática, em regime de contrato administrativo de provi-
mento da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, 
e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da 
validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II 
Série, de 17 de Abril de 2019.

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 18 
de Setembro de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Leong Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra afixada da Direcção dos Serviços Me-
teorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do Observatório, Tai-
pa 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 Meteoro-
lógicos e Geofísicos, em http://www.smg.gov.mo/, a lista classi-
ficativa da prova de conhecimentos (prova escrita) dos candida-
tos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou 
funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o 
preenchimento de cinco lugares de meteorologista de 2.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de meteorologista, em regime de con-
trato administrativo de provimento da Direcção dos Serviços 
Meteorológicos e Geofísicos, 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 Administra-
tiva Especial de Macau n.º 17, II Série, de 24 de Abril de 2019.
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二零一九年九月十九日於地球物理暨氣象局

代局長 梁永權

（是項刊登費用為 $1,292.00）

房 屋 局

公 告

〔71/2019﹞

公開拍賣

1. 標的

以公開拍賣的形式出售屬房屋局已報廢的廢棄物品。

2. 拍賣案卷

有意參與競投者可於二零一九年十月八日中午十二時前的辦

公時間到澳門鴨涌馬路220號青葱大廈地下L房屋局接待處查閱

及索取有關公開拍賣之售賣條件，如欲索取上述文件之影印本，

需以現金方式繳付印製成本費用$100.00（澳門元壹佰圓整）或

透過房屋局網頁（http://www.ihm.gov.mo）內免費下載。

3. 查看拍賣物品

3.1 有意參與競投者可於二零一九年九月三十日下午三時進

行現場查看相關拍賣物品，集合地點為澳門青洲沙梨頭北巷102

號房屋局青洲辦事處。

3.2 有意參與現場視察者須於二零一九年九月三十日中午

十二時前的辦公時間內親臨澳門鴨涌馬路220號青葱大廈地下L

房屋局接待處或致電28594875進行預約出席現場視察之登記。

4. 報名參與競投

有意參與競投之人士或其代表，須於二零一九年九月二十五

日至二零一九年十月八日中午十二時前，到澳門鴨涌馬路220號

青葱大廈地下L房屋局接待處遞交下列文件：

（a）競投報名表；

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 19 
de Setembro de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Leong Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Anúncio

〔71/2019﹞

Venda em hasta pública

1. Objecto

Venda, em hasta pública, dos bens considerados disponíveis 
para abate, pelo Instituto de Habitação, adiante designado por 
IH. 

2. Processo da hasta pública

Os concorrentes interessados podem consultar e obter cópia 
das respectivas condições de venda da hasta pública na recep-
ção do IH, sito na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, Edifício 
Cheng Chong, r/c L, Macau, até às 12,00 horas de 8 de Outubro 
de 2019, durante as horas de expediente. Caso queiram obter 
cópia do documento acima mencionado, devem pagar, em 
numerário, o montante de $100,00 (cem patacas), relativo ao 
custo das fotocópias, ou podem proceder ao seu download na 
página electrónica do IH (http://www.ihm.gov.mo).

3. Visualização dos bens em venda

3.1 Os concorrentes interessados poderão proceder à visua-
lização dos bens em venda da presente hasta pública, sendo o 
local de concentração na Delegação da Ilha Verde do IH, sita 
na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha Verde, Macau, no 
dia 30 de Setembro de 2019 às 15,00 horas.

3.2 Os concorrentes interessados que pretendam participar 
na visualização local, devem dirigir-se pessoalmente à recep-
ção do IH, sito na Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, Edif í-
cio Cheng Chong, r/c L , Macau, ou através do telefone 
n.º 28594875, durante as horas de expediente, antes das 12,00 
do dia 30 de Setembro de 2019, para proceder à marcação pré-
via da visita ao local.  

4. Inscrição para participação na hasta pública

Os interessados em licitar na hasta pública ou os seus repre-
sentantes, devem dirigir-se à recepção do IH, sito na Estrada 
do Canal dos Patos, n.º 220, Edifício Cheng Chong, r/c L, 
Macau, desde o dia de 25 de Setembro de 2019 até às 12,00 ho-
ras do dia 8 de Outubro de 2019, para apresentarem os seguin-
tes documentos:

(a) Boletim de inscrição para hasta pública;
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（b）參與競投者或其合法代表人之身份證明文件副本；

（c）已提交保證金的證明文件。

5. 公開拍賣的會場

公開拍賣於二零一九年十月九日下午三時澳門鴨涌馬路158

號青葱大廈地下H房屋局會議室舉行，並由拍賣委員會主持。

6. 其他事項：

有關之細節及注意事項等，詳列於售賣條件內，而有關是

次公開拍賣之最新訊息會於房屋局網頁（http://www.ihm.gov.

mo）內公佈。

二零一九年九月十九日於房屋局

 代局長 郭惠嫻

（是項刊登費用為 $3,116.00）

建 設 發 展 辦 公 室

公 告

公開招標

「路氹城新EER4污水泵站建造工程」

1. 招標實體：建設發展辦公室。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：位於海濱圓形地。

4. 承攬工程目的：建造污水泵站。

5. 最長施工期：250（二百五十）工作天（由競投者訂定；須

參照招標方案前序第7條及第8條之說明）。

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標結束

之日起計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$440,000.00（澳門元肆拾肆萬元整），以現金

存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

(b) Cópia do documento de identificação do concorrente ou 
do seu representante legal;

(c) Documento comprovativo da prestação da caução.

5. Sessão da hasta pública

A hasta pública realizar-se-á às 15,00 horas do dia 9 de Ou-
tubro de 2019, na sala de reuniões do IH, sita na Estrada do 
Canal dos Patos, n.º 158, Edifício Cheng Chong, r/c H, Macau, 
perante a comissão de venda.

6. Outros assuntos

Os pormenores e as observações à presente hasta pública 
encontram-se disponíveis nas condições de venda. A actualiza-
ção das informações à presente hasta pública será publicada na 
página electrónica do IH (http://www.ihm.gov.mo).

Instituto de Habitação, aos 19 de Setembro de 2019.

A Presidente do Instituto, substituta, Kuoc Vai Han.

(Custo desta publicação $ 3 116,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

Concurso público para 

«Empreitada de construção da nova Estação Elevatória

EER4, no Cotai»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Gabinete para o De-
senvolvimento de Infra-estruturas.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: na Rotunda Marginal. 

4. Objecto da empreitada: construção da estação elevatória.

5. Prazo máximo de execução: 250 (duzentos e cinquenta) 
dias de trabalho (Indicado pelo concorrente; Deve consultar os 
pontos 7 e 8 do Preâmbulo do programa do concurso).

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

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

8. Caução provisória: $440 000,00 (quatrocentas e quarenta 
mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

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

11. 參加條件：

只接納在土地工務運輸局有施工註冊，以及在開標日期前

已遞交註冊申請或續期申請的自然人或法人，而後者的接納將

取決於所提交註冊申請或續期申請的批准。

任何自然人或法人，不論以獨立身份或以集團形式參與，均

僅可提交一份標書。公司及其常設代表處被視為同一實體，不論

以獨立身份或與其他自然人或法人組成集團，均僅可提交一份

標書。

由自然人或法人組成的集團，其成員人數不得超過3（三）

名，而各成員之間無須存有任何法定的合夥形式。

12. 任何承攬本工程的企業集團應採用法律規定的合夥方

式：應根據由八月三日第40/99/M號法令核准的商法典之對外合

作經營的規定。

13. 交標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

截止日期及時間：二零一九年十月二十二日（星期二）下午五

時正。

倘因不可抗力之原因或其他阻礙導致建設發展辦公室於截

止遞交投標書日及時間停止辦公，投標書截止遞交日將順延至

緊接之首個工作日相同時間。

14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室會

議室。

日期及時間：二零一九年十月二十三日（星期三）上午九時

三十分。

倘因不可抗力之原因或其他阻礙導致建設發展辦公室於公

開開標日及時間停止辦公，公開開標日將順延至緊接之首個工作

日相同時間。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

15. 查閱案卷及取得文件電子副本（PDF格式）之地點、時間

及價格：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

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 con-
dicionada ao deferimento do pedido de inscrição ou renovação. 

As pessoas, singulares ou colectivas, por si ou em agrupa-
mento, só podem submeter uma única proposta. As sociedades 
e as suas representações são consideradas como sendo uma 
única entidade, devendo submeter apenas uma única proposta, 
por si ou agrupada com outras pessoas.

Os agrupamentos, de pessoas singulares ou colectivas, de-
vem ter no máximo até três (3) membros, não sendo necessário 
que entre os membros exista qualquer modalidade jurídica de 
associação.

12. Modalidade jurídica da associação que deve adoptar 
qualquer agrupamento de empresas a quem venha eventual-
mente a ser adjudicada a empreitada: consórcio externo nos 
termos previstos no Código Comercial, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 40/99/M, de 3 de Agosto.

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

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

Dia e hora limite: dia 22 de Outubro de 2019, terça-feira, até 
às 17,00 horas.

Em caso de encerramento do GDI no dia e hora limites para 
apresentação de propostas por motivos de força maior ou qual-
quer outro facto impeditivo, a data limite para apresentação 
das propostas será transferida  para o primeiro dia útil seguin-
te à mesma hora.

14. Local, dia e hora do acto público do concurso:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar, sala de reunião;

Dia e hora: dia 23 de Outubro de 2019, quarta-feira, pelas 9,30 
horas.

Em caso de encerramento do GDI no dia e hora fixados para 
a realização do acto público de abertura das propostas por mo-
tivos de força maior ou qualquer outro facto impeditivo, a data 
para realização do acto público de abertura das propostas será 
transferida para o primeiro dia útil seguinte à mesma hora.

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

15. Local, hora e preço para obtenção da cópia digital (em 
formato PDF) e consulta do processo:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;
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時間：辦公時間內。

價格：$1,000.00（澳門元壹仟元整）。

16. 評標標準及其所佔之比重：

——工程造價50%；

——施工期15%；

——工作計劃15%；

——施工經驗及質量20%。

判給標準：

a）如被接納之競投者數目≥11時，按照評標報告總得分最高

五名的工程造價由低至高排名第一至五，定作人根據排名判標。

b）如被接納之競投者數目<11時，按照評標報告總得分最高

三名的工程造價由低至高排名第一至三，定作人根據排名判標。

同價情況之判給標準： 

進行排名後，倘出現最低造價相同的標書時，本工程將判予

在總得分較高的競投者。

17. 附加的說明文件：

由二零一九年十月十四日至截標日止，競投者可前往羅理基

博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室，以了解有否附加之

說明文件。

二零一九年九月二十日於建設發展辦公室

主任 林煒浩

（是項刊登費用為 $5,913.00）

環 境 保 護 局

公 告

茲公佈，為填補環境保護局以行政任用合同方式任用的（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

Hora: horário de expediente;

Preço: $1,000,00 (mil patacas).

16. Critérios de avaliação das propostas e respectivas propor-
ções:

— Preço da obra 50%;

— Prazo de execução: 15%;

— Plano de trabalhos: 15%;

— Experiência e qualidade em obras: 20%.

Critério de adjudicação: 

a) Caso o número de propostas admitidas seja igual ou supe-
rior a 11, de acordo com o relatório de avaliação das propostas, 
os cinco concorrentes com pontuação global mais elevada 
serão ordenados do preço mais baixo ao preço mais alto e 
classificados do primeiro ao quinto lugar, e a adjudicação será 
efectuada de acordo com a respectiva ordenação;

b) Caso o número de propostas admitidas seja inferior a 11, 
de acordo com o relatório de avaliação das propostas, os três 
concorrentes com pontuação global mais elevada serão orde-
nados do preço mais baixo ao preço mais alto e classificados do 
primeiro ao terceiro lugar, e a adjudicação será efectuada de 
acordo com a respectiva ordenação.

Critério de desempate: 

Caso, após ordenação, haja concorrentes com iguais propos-
tas de preço mais baixo, a empreitada será adjudicada ao con-
corrente que tiver melhor pontuação global. 

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer na sede do GDI, sita 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º 
andar, a partir de 14 de Outubro de 2019, inclusive, e até à data 
limite para a entrega das propostas, para tomar conhecimento 
de eventuais esclarecimentos adicionais.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
20 de Setembro de 2019.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 5 913,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada 
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特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的

專業或職務能力評估開考通告，現根據經第23/2017號行政法規

修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》第三十五條第三款規定，將環境保護局專業或職務能力評估

開考的投考人的知識考試成績名單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的環境保護局公告欄（查閱時間：

週一至週四上午九時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午

五時三十分），並上載於本局網頁（http://www.dspa.gov.mo/）及

行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年九月十七日於環境保護局

局長 譚偉文

（是項刊登費用為 $1,541.00）

no quadro informativo 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 consultada no local indi-
cado, 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 nas páginas electrónicas destes Serviços (http://
www.dspa.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a 
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 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.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 17 de 
Setembro de 2019.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)
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