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澳門特別行政區

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO
E JUSTIÇA

表 揚

Louvor

丘曼玲自二零一四年擔任行政法務司司長辦公室主任以來，
盡職盡責，無私奉獻，憑藉其三十多年公職生涯所積累的豐富公
共行政管理經驗，較好地發揮了承上啟下、協調內外的作用。她
具有開闊的視野和全局觀念、良好的組織協調能力，以及強烈的
敬業與團隊合作精神，對工作認真負責，對同事關心愛護，積極
參與和推動行政法務範疇的施政工作，把上級的工作部署不折
不扣地予以落實，並取得良好成效。
在丘曼玲主任即將榮休之際，對她在協調行政法務範疇施
政工作中出色的表現，本人特予公開表揚。
二零一九年十二月六日
行政法務司司長

陳海帆

Iao Man Leng, desde 2014, começou a exercer funções de
chefe do Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça,
com elevado sentido de responsabilidade e dedicação, rica
experiência de mais de 30 anos acumulada na sua carreira na
Administração Pública, tem desempenhado melhor possível
o seu papel de interligação e coordenação. Ela tem uma visão
abrangente e uma consciência global, boa capacidade de organização e coordenação, bem como grande sentido de disponibilidade para o serviço e espírito de equipa, imprimindo seriedade e responsabilidade ao seu trabalho. Tendo dado prestimosas
ajudas aos colegas, integrou e promoveu empenhadamente o
trabalho de acção governativa da área da administração e justiça,
cumprindo, completa e perfeitamente, as tarefas conferidas
pelo superior, alcançando resultados bastante positivos.
Aproxima-se agora o momento da aposentação de Iao Man
Leng, pelo seu excelente desempenho na coordenação dos trabalhos de acção governativa da área de administração e justiça,
apraz-me louvá-la publicamente.
6 de Dezembro de 2019.

–––––––

A Secretária para a Administração e Justiça, Chan Hoi Fan.
–––––––

二零一九年十二月六日於行政法務司司長辦公室
辦公室主任

丘曼玲

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 6
de Dezembro de 2019. — A Chefe do Gabinete, Iao Man Leng.
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政府機關通告及公告
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AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

衛 生 局

SERVIÇOS DE SAÚDE
Lista

名 單
為填補衛生 局人員編制內醫生職 程醫院職 務範疇 第一職
階主任醫生（普通外科專 科）一缺，經二零一九年七月三日第
二十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行限
制性晉級開考的公告。現公佈投考人最後成績如下：
被除名的投考人：

De classificação final dos candidatos ao concurso de acesso,
condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento
de um lugar de chefe de serviço, 1.º escalão, da carreira médica,
área funcional hospitalar, área profissional de cirurgia geral,
do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 27, II Série, de 3 de Julho de 2019:
Candidato excluído:

姓名

備註

Nome

Nota

李安定

a）

Lei On Teng

a)

Nota:

備註：

Motivo de exclusão:
被除名的原因：

a) Por ter obtido classificação inferior a 7 valores na classificação final.

a）最後成績中得分低於7分。
根據第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程序規章》
第十九條第四款的規定，投考人可自本名單公佈之日起計三十日
內向中級法院提起司法上訴。
（經二零一九年十二月五日社會文化司司長的批示認可）

Nos termos do n.º 4 do artigo 19.º do Despacho do Chefe do
Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da Carreira Médica), o candidato pode interpor recurso
contencioso da presente lista de classificação final para o
Tribunal de Segunda Instância, no prazo de trinta dias, contados do dia seguinte à data da sua publicação.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de Dezembro de 2019).

二零一九年十一月二十六日於衛生局

Serviços de Saúde, aos 26 de Novembro de 2019.

典試委員會：

O Júri:

主席：普通外科主任醫生

彭向強醫生

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

正選委員：香港醫學專科學院代表

朱建民醫生

Vogais efectivos: Dr. Chu Kent Man, representante da Academia
de Medicina de Hong Kong; e

香港醫學專科學院代表

梁兆基醫生

Dr. Leung Siu Kee, representante da Academia de Medicina
de Hong Kong.

（是項刊登費用為 $1,892.00）

(Custo desta publicação $ 1 892,00)

能 源 業 發 展 辦 公 室

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO SECTOR ENERGÉTICO

公 告
茲公佈，為填補能源業發展辦公室以行政任用合同任用技
術員職程第一職階二等技術員（資訊範疇）一個職缺，以及填補

Anúncio
Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
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開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年十月三日第四十期
《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》第二十七條第二款規定，將能源業發展辦公室專
業或職務能力評估開考的投考人確定名單張貼於澳門新口岸宋
玉生廣場398號中航大廈7樓能源業發展辦公室公告欄內（查閱
時間：週一至週四上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時
四十五分；週五上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五
時三十分），並上載於本辦公室網頁（http://www.gdse.gov.mo/）
及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年十二月六日於能源業發展辦公室

主任

許志樑

serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada no quadro de avisos do Gabinete para o Desenvolvimento do Sector
Energético (GDSE), sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção,
n.º 398, Edifício CNAC, 7.º andar, Macau, podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário de expediente (de
segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45
horas, e sexta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas),
e disponibilizada nas páginas electrónicas do GDSE (http://
www.gdse.gov.mo/) e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (https://www.safp.gov.mo/), a lista definitiva dos candidatos ao concurso de avaliação de competências
profissionais ou funcionais, externo, de prestação de provas, do
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um
lugar vago de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de
técnico, área de informática, em regime de contrato administrativo de provimento do GDSE, 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 40, II Série, de 3 de Outubro de 2019.
Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, aos
6 de Dezembro de 2019.
O Coordenador do Gabinete, Hoi Chi Leong.

（是項刊登費用為 $1,462.00）
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