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SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Anúncio

Concurso Público n.º 2/2021/DAF/SA

Os Serviços de Alfândega de Macau fazem público que, de 
acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Se-
gurança, de 29 de Março de 2021, se encontra aberto o concur-
so público para a aquisição de «Serviços de reparação e manu-
tenção de equipamentos subaquáticos de busca e salvamento».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontram-se disponíveis na Secretaria do Edifício dos Servi-
ços de Alfândega de Macau, sito na Rua de S. Tiago da Barra, 
Doca D. Carlos I, SW, Macau, onde decorrerá o processo do 
concurso, podendo os mesmos ser consultados nos dias úteis 
e nas horas de expediente. Os interessados precisam de pagar 
para adquirirem as fotocópias dos documentos acima referidos 
ou podendo aceder à página electrónica destes Serviços para 
fazer o respectivo descarregamento gratuito (www.customs.
gov.mo).

As propostas devem ser entregues à Secretaria dos Serviços 
de Alfândega de Macau até às 17,00 horas do dia 22 de Junho 
de 2021. 

Para além dos documentos acima referidos, exigidos no 
respectivo programa do concurso e no caderno de encargos, 
deve o concorrente entregar ainda o documento comprovativo 
da efectivação da caução provisória no valor de quarenta mil 
patacas ($ 40 000,00). A respectiva caução deve ser prestada 
em numerário, cheque, livrança (em nome de Serviços de Al-
fândega da RAEM) ou por garantia bancária. Caso seja pres-
tada em numerário, cheque ou livrança, deverá ser entregue na 
Tesouraria do Departamento Administrativo e Financeiro dos 
Serviços de Alfândega de Macau; caso seja prestada em ga-
rantia bancária, esta não pode ser sujeita a condição ou termo 
resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á no Edifício dos Ser-
viços de Alfândega, sito na Rua de S. Tiago da Barra, Doca D. 
Carlos I, SW, Macau, pelas 10,00 horas, no dia 23 de Junho de 
2021. 

Serviços de Alfândega, aos 10 de Maio de 2021.

O Director-geral, Vong Man Chong.

(Custo desta publicação $ 2 323,00)

海 關

公 告

02/2021/DAF/SA

www.customs.gov.mo

$40,000.00

 

 $2,323.00

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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終 審 法 院 院 長 辦 公 室

公 告

23/2017 14/2016

  

 $1,144.00

通 告

1-3

 

 $872.00

初 級 法 院

公 告

CV1-21-0002-CFI 

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada, no Gabinete do Presi-
dente do Tribunal de Última Instância, sito na Praceta 25 de 
Abril, Macau, e publicada no website dos Tribunais, a lista pro-
visória dos candidatos ao concurso condicionado para a selec-
ção de vinte e cinco oficiais de justiça judicial para admissão ao 
curso de formação para acesso à categoria de escrivão judicial 
especialista, cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II 
Série, de 21 de Abril de 2021.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, 
nos termos do n.º 4 do artigo 26.º do supracitado diploma legal.

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
13 de Maio de 2021.

A Chefe do Gabinete, Chan Iok Lin.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

Aviso

Informa-se que, o concurso condicionado para a selecção de 
vinte e cinco oficiais de justiça judicial para admissão ao curso 
de formação para acesso à categoria de escrivão judicial espe-
cialista, cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 
21 de Abril de 2021, a prova escrita de conhecimentos realizar-
-se-á no dia 19 de Junho de 2021 (Sábado), às 14,30 horas, no 
Centro de Formação Jurídica e Judiciária, sito na Rua do Dr. 
Pedro José Lobo, n.os 1-3, Edf. Banco Luso Internacional, 19.º 
andar, Macau.

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
13 de Maio de 2021.

A Chefe do Gabinete, Chan Iok Lin.

(Custo desta publicação $ 872,00)

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

Anúncio

Falência n.º CV1-21-0002-CFI 1.º Juízo Cível

Requerente: Sinosteel Internacional Comercial Offshore de 
Macau Limitada, registada na Conservatória dos Registos Co-
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 $1,496.00

檢 察 長 辦 公 室

公 告

23/2017 14/2016
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 $1,462.00

mercial e de Bens Móveis de Macau sob o n.º 21377(SO), com 
sede em Macau, na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção 336- 
-342, Edifício Centro Comercial Cheng Feng, 15.º andar D-M.

Faz-se saber que nos autos acima indicados, foi, por sen-
tença de 10 de Maio de 2021 declarada em estado de falência 
a requerente Sinosteel Internacional Comercial Offshore de 
Macau Limitada, registado na Conservatória dos Registos 
Comercial e de Bens Móveis n.º 21377(SO), com sede em 
Macau, na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção 336-342, Edifício 
Centro Comercial Cheng Feng, 15.º andar D-M, tendo sido 
fixado o prazo para os credores reclamarem os seus créditos 
em 60 (sessenta) dias, contados da publicação da sentença a 
que se refere o artigo 1089.º do C.P.C.M., no Boletim Oficial da 
RAEM. 

Tribunal Judicial de Base, aos  12 de Maio  de 2021.

A Juiz, Ho Chong In.

O Escrivão Judicial Adjunto, Kuong Wai Ip.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.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 do Edifício do 
Ministério Público, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodri-
gues, n.º 683, Macau (entrada pela porta lateral), 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 
do Ministério Público (http://www.mp.gov.mo/), bem como na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública (http://www.safp.gov.mo/), a lista definiti-
va dos candidatos ao concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão 
uniformizada, para o preenchimento de dois lugares vagos de 
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, área de informática (desenvolvimento de software), 
do quadro do pessoal do Gabinete do Procurador, e dos que 
vierem a verificar-se, neste Gabinete, até ao termo da validade 
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 24 
de Fevereiro de 2021. 

Gabinete do Procurador, aos 13 de Maio de 2021.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)



N.º 20 — 20-5-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 7359

新 聞 局

名 單

  

1.º 8 5162XXXX ............. 75.43

2.º 16 1221XXXX ............. 67.83

3.º 53 5187XXXX ............. 66.73

4.º 41 5147XXXX ............. 65.60

5.º 78 5153XXXX ............. 63.40

6.º 89 1229XXXX ............. 58.40

7.º 81 1236XXXX ............. 57.83 

8.º 90 1449XXXX ............. 55.73 

9.º 15 1236XXXX ............. 55.60

10.º 65 1283XXXX ............. 52.73 

23/2017 14/2016

 

 

  

 $2,480.00

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Lista

Concurso de avaliação de competências profissionais ou 

funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, no 

Gabinete de Comunicação Social, para técnico superior 

de 2.ª classe, 1.º escalão, área da comunicação social em 

língua chinesa

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do re-
gime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois 
lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, área da comunicação social 
em língua chinesa, em regime de contrato administrativo de 
provimento, do Gabinete de Comunicação Social, e dos que 
vierem a verificar-se neste Gabinete até ao termo da validade 
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 15 
de Janeiro de 2020:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
cand.

 Nome  BIR n.º Classificação
 final

1.º 8 Chao, Chi Ieng 5162XXXX .............75,43

2.º 16 Cheong, Chi Hoi 1221XXXX ............67,83

3.º 53 Lei, Cheok Ieng 5187XXXX ............66,73

4.º 41 Ip, Si Man 5147XXXX .............65,60

5.º 78 Tong, Hin Weng 5153XXXX .............63,40

6.º 89 Wu, On Kei 1229XXXX ............58,40

7.º 81 Wong, Hou In 1236XXXX ............57,83 

8.º 90 Xu, Bing 1449XXXX.............55,73 

9.º 15 Cheok, Seng Him 1236XXXX ............55,60 

10.º 65 Lio, Man Cheng 1283XXXX ............52,73 

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 re-
curso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, a contar do 
dia seguinte à data da publicação da presente lista no Boletim 
Oficial da RAEM, para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso.

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 7 

de Maio de 2021).

Gabinete de Comunicação Social, aos 30 de Abril de 2021.

O Júri:

Presidente: Lam Pui Cheng, chefe de departamento.

Vogais: Au Son Wa, chefe de divisão; e

Chan U Hong, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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行 政 公 職 局

名 單

1.º  .................................................................... 70.18

2.º  .................................................................... 69.60

3.º  .................................................................... 64.46

4.º Maria Bárbara Sam Simões ................................ 64.39

5.º  .................................................................... 64.27

6.º  .................................................................... 63.00

7.º  .................................................................... 60.64

8.º  .................................................................... 58.93

9.º  ........................................................................ 58.45

10.º  .................................................................... 56.90

11.º  .................................................................... 55.39

12.º  .................................................................... 54.90

13.º  .................................................................... 53.98

14.º  .................................................................... 53.87

15.º  .................................................................... 51.42

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

23/2017 14/2016

 

 $2,480.00

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Lista

Lista de classificação final do 3.º Programa de 

Aprendizagem de Tradução e Interpretação das 

Línguas Chinesa e Portuguesa — II Edição

Publica-se a lista de classificação final dos participantes do 3.º 
Programa de Aprendizagem de Tradução e Interpretação das 
Línguas Chinesa e Portuguesa — II Edição:

Participantes aprovados: valores

1.º Chang Wa San ..............................................................70,18

2.º Chong Cheng Cheng  ..................................................69,60

3.º Lam Ka Ian ..................................................................64,46

4.º Maria Bárbara Sam Simões  ......................................64,39

5.º Ho Lot Hang  ...............................................................64,27

6.º Kou Chi Cheng ............................................................63,00

7.º Wong Lai Meng ...........................................................60,64

8.º Marcelino Luís do Rosário Sousa  ............................58,93

9.º Ieong Po  .......................................................................58,45

10.º Leong Kei Io ................................................................56,90

11.º Eurico António da Rosa Duque  ..............................55,39

12.º Leong Mei Kei .............................................................54,90

13.º Ng Hou Weng ...............................................................53,98

14.º Lei Lok Tong................................................................53,87

15.º Lei Cheok Man ............................................................51,42

Participantes reprovados:

1. Cheong Keng Leong

2. I Sio Hou

3. Ieong Man Wa

4. Luís Dias Marques

Participantes excluídos por desistência:

1. Cheung Pui Weng

2. Ho Weng Lam

3. Hoi Lai Chon

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 36.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2017, os participantes podem interpor recurso 
para o Senhor Secretário para a Administração e Justiça, no 
prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte à data da publica-
ção da presente lista no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 11 de Maio de 2021.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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市 政 署

公 告

006/DZVJ/2021

163

http://www.iam.gov.mo

$80,000.00

6

6

 

 $2,085.00

001/DOI/2021

AutoCAD

AutoCAD

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncios

Concurso Público n.º 006/DZVJ/2021

Prestação de serviços de arborização e manutenção da 

Zona Central de Macau

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração para os Assuntos Municipais, tomada em 23 de Abril 
de 2021, se acha aberto o concurso público para a «Prestação 
de serviços de arborização e manutenção da Zona Central de 
Macau».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem 
ser obtidos, durante o horário de expediente, no Núcleo de 
Expediente e Arquivo do IAM, sito na Avenida de Almeida 
Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, ou descarregados gratuitamente 
na página electrónica do IAM (http://www.iam.gov.mo). Os 
concorrentes que pretendam fazer o descarregamento dos 
documentos acima referidos assumem também a responsabili-
dade pela consulta de eventuais actualizações e alterações das 
informações na página electrónica deste Instituto durante o 
período de entrega das propostas.

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 
do dia 7 de Junho de 2021. Os concorrentes devem entregar 
as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e 
Arquivo do IAM e prestar uma caução provisória no valor 
de $ 80 000,00 (oitenta mil patacas). A caução provisória pode 
ser prestada em numerário ou garantia bancária. Caso seja em 
numerário, a prestação da caução deve ser efectuada na Tesou-
raria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM ou no Ban-
co Nacional Ultramarino de Macau, juntamente com a guia de 
depósito (em triplicado), havendo ainda que entregar a referida 
guia na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do 
Instituto, após a prestação da caução, para efeitos de levanta-
mento do respectivo recibo oficial. As despesas resultantes da 
prestação de cauções constituem encargos do concorrente.

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 8 de Junho de 
2021.

 O IAM organizará uma sessão pública de esclarecimento no 
Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Gran-
de, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 24 
de Maio de 2021.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 6 de Maio de 2021.

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

(Custo desta publicação $ 2 085,00)

Concurso Público n.º 001/DOI/2021

Aquisição do Direito de Utilização de Software 

AutoCAD para o IAM

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração para os Assuntos Municipais, tomada em 30 de Abril 
de 2021, se acha aberto o concurso público para a «Aquisição 
do Direito de Utilização de Software AutoCAD para o IAM».
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http://www.iam.gov.mo

叁 $37,000.00
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 $2,130.00

退 休 基 金 會

三十日告示

 

 $872.00

O programa do concurso e o caderno de encargos podem 
ser obtidos, durante o horário de expediente, no Núcleo de 
Expediente e Arquivo do Instituto para os Assuntos Muni-
cipais (IAM), sito na Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, 
Macau, ou descarregados de forma gratuita através da página 
electrónica do IAM (http://www.iam.gov.mo). Se os concor-
rentes quiserem, podem descarregar os documentos acima 
referidos, sendo também da sua responsabilidade a consulta de 
eventuais actualizações e alterações de informações na página 
electrónica deste Instituto durante o período de entrega das 
propostas.

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 
do dia 31 de Maio de 2021. Os concorrentes ou seus represen-
tantes devem entregar as suas propostas e os documentos no 
Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM, e prestar uma caução 
provisória de $37 000,00 (trinta e sete mil patacas). A caução 
pode ser prestada em depósito em numerário ou por garantia 
bancária. Caso seja efectuada em numerário, a prestação da 
caução deve ter lugar na Tesouraria da Divisão de Assuntos 
Financeiros do IAM ou no Banco Nacional Ultramarino de 
Macau, juntamente com a guia de depósito (em triplicado), 
havendo ainda que entregar a referida guia na Tesouraria da 
Divisão de Assuntos Financeiros do Instituto, após a prestação 
da caução, para efeitos de levantamento do respectivo recibo 
oficial. Caso seja efectuada sob a forma de garantia bancária, 
a prestação da caução deve ter lugar, obrigatoriamente, na 
Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM. As 
despesas resultantes da prestação de cauções constituem encargos 
do concorrente.

O acto público do concurso realizar-se-á na Divisão de For-
mação e Documentação do IAM, sita na Avenida da Praia 
Grande, n.º 804, Edf. China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas 
do dia 1 de Junho de 2021. 

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 12 de Maio de 
2021.

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

(Custo desta publicação $ 2 130,00)

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que Au Pang Nin Mui, viúva de Au Peng Ioi, 
que foi subchefe, aposentado, do Corpo de Polícia de Seguran-
ça Pública, tendo requerido a pensão de sobrevivência deixada 
pelo mesmo, devem todos os que se julgam com direito à per-
cepção da mesma pensão, requerer a este Fundo de Pensões, 
no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do pre-
sente édito no Boletim Oficial da RAEM, a fim de deduzirem 
os seus direitos, pois que, não havendo impugnação será resol-
vida a pretensão da requerente, findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 11 de Maio de 2021.

A Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda 
M. C. Xavier.

(Custo desta publicação $ 872,00)
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經 濟 及 科 技 發 展 局

通 告

23/DIR/2021

15/2009

26/2009

45/2020

87/2019

87/89/M

2/2011

8/2006

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Aviso

Despacho n.º 23/DIR/2021

Ao abrigo do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fun-
damentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), dos 
artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de di-
recção e chefia), da alínea 6) do artigo 4.º e do artigo 30.º do 
Regulamento Administrativo n.º 45/2020 (Organização e fun-
cionamento da Direcção dos Serviços de Economia e Desen-
volvimento Tecnológico), e do n.º 4 do Despacho do Secretário 
para a Economia e Finanças n.º 87/2019, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, II 
Série, de 8 de Janeiro de 2020, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na subdirectora, Chan Tze 
Wai, as competências para a prática dos seguintes actos:

1) Assinar os diplomas de provimento;

2) Receber a prestação de compromisso de honra;

3) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial de 
Macau, doravante designada por RAEM, nos contratos admi-
nistrativos de provimento e nos contratos individuais de trabalho;

4) Autorizar a renovação dos contratos administrativos de 
provimento;

5) Autorizar a renovação dos contratos individuais de tra-
balho desde que não implique outras alterações ao conteúdo 
contratual;

6) Determinar a exoneração e autorizar a rescisão de contra-
tos administrativos de provimento;

7) Aprovar o mapa de férias dos trabalhadores;

8) Homologar as propostas de formação para acesso;

9) Autorizar a mudança de escalão nas categorias de pessoal 
dos quadros e do pessoal contratado por contrato administrativo 
de provimento;

10) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade e de 
outros subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime 
do prémio de antiguidade e dos subsídios de residência e de 
família) ou nos contratos e a atribuição do prémio de tempo de 
contribuição previsto no Regime de Previdência dos Trabalha-
dores dos Serviços Públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, 
aos respectivos trabalhadores, nos termos legais;

11) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizados na RAEM, bem como autorizar a parti-
cipação de trabalhadores em cursos de formação realizados no 
exterior da RAEM, desde que não se aplique àqueles cursos o 
regime de ajudas de custo diárias;
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12) Autorizar despesas com a realização de obras e a aqui-
sição de bens e serviços por força das dotações inscritas no 
capítulo da tabela de despesas do Orçamento da RAEM relativo 
à Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 
Tecnológico, até ao montante de 100 000 patacas, sendo este 
valor reduzido a metade quando tenha sido dispensada a con-
sulta ou a celebração de contrato escrito;

13) Outorgar, em nome da RAEM, em todos os instrumen-
tos públicos relativos a contratos que devam ser lavrados no 
âmbito das atribuições da Direcção dos Serviços de Economia 
e Desenvolvimento Tecnológico;

14) Assinar o expediente dirigido a entidades públicas e 
privadas da RAEM, com excepção do dirigido ao Gabinete do 
Chefe do Executivo, aos Gabinetes dos titulares dos principais 
cargos, à Assembleia Legislativa, ao Gabinete do Procurador, 
ao Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, à 
Imprensa Oficial e ao Gabinete de Comunicação Social;

15) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
5 000 patacas;

16) Suspender preventivamente a emissão de certificados 
de origem nos termos do artigo 7.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 29/2003 (Regulamento da Certificação de Origem), 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 20/2016;

17) Conceder as autorizações a que se refere o artigo 4.º e o 
n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 7/2003, alterada pela Lei n.º 3/2016 
(Alteração à Lei n.º 7/2003 – Lei do Comércio Externo), com 
excepção da autorização para a importação e exportação das 
mercadorias constantes do Grupo E da Tabela A e dos Grupos 
A, B, D, E e F da Tabela B do anexo II do Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 487/2016, do qual faz parte integrante;

18) Emitir os certificados, conceder as isenções, emitir 
etiquetas e marcas, bem como organizar o registo, nos termos 
das alíneas 1) a 3) e 6) a 8) do artigo 26.º da Lei n.º 2/2017 (Lei 
de execução da Convenção sobre o Comércio Internacional das 
Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extin-
ção);

19) Emitir, renovar ou cancelar a licença de operação nos 
termos da alínea 1) do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 15/2019 (Lei 
relativa à aplicação do Sistema de Certificação do Processo 
de Kimberley para o comércio internacional de diamantes em 
bruto), assim como revogar os certificados de acordo com o ar-
tigo 13.º da mesma lei.

2. São delegadas e subdelegadas na subdirectora, Chan Tze 
Wai, as competências para a prática dos seguintes actos, no 
âmbito das competências do Departamento de Comércio 
Externo e de Cooperação Económica e, do Departamento da 
Propriedade Intelectual:

1) Justificar ou injustificar as faltas;

2) Autorizar o gozo de férias, decidir sobre os pedidos de 
alteração e gozo antecipado de férias, com excepção do pessoal 
de chefia;

3) Conceder licença especial e decidir sobre pedidos de 
transferência de férias por motivos pessoais, com excepção do 
pessoal de chefia;
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4) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias, até ao limite legalmente previsto;

5) Autorizar a adopção do trabalho por turnos;

6) Homologar as avaliações do desempenho dos trabalhadores, 
com excepção do pessoal de chefia;

7) Designar outro trabalhador para substituir o pessoal de 
secretariado em caso de ausência ou impedimento deste.

3. São delegadas e subdelegadas no subdirector, Chan Hon 
Sang, as competências previstas nas alíneas 1) a 15) do n.º 1 e 
as competências para a prática dos seguintes actos, no âmbito 
das competências do Departamento de Licenciamento e de 
Inspecção:

1) As competências previstas nas alíneas 1) a 7) do número 
anterior;

2) Autorizar, ao abrigo do artigo 8.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2002 (Aquisição, Organização e Uso dos Veículos 
da Região Administrativa Especial de Macau), o uso, em ser-
viço, de veículo próprio dos trabalhadores e, atribuir aos res-
pectivos trabalhadores, a compensação monetária referente às 
despesas de combustível e manutenção;

3) Conceder as autorizações ao abrigo das disposições do 
Diploma Legislativo n.º 1844, de 27 de Fevereiro de 1971;

4) Aplicar, ao abrigo da alínea d) do artigo 31.º da Lei 
n.º 7/89/M (Actividade Publicitária), de 4 de Setembro, multas 
pela prática das infracções previstas nas alíneas a), b) e e) do 
n.º 1 do artigo 27.º da mesma lei, bem como exercer o poder de 
apreensão referido no artigo 32.º do mesmo diploma legal;

5) Autorizar, ao abrigo do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 20/89/M, de 20 de Março, a prorrogação do prazo de 
registo da respectiva instalação, bem como exercer a compe-
tência para o registo prevista no artigo 5.º do mesmo diploma 
legal;

6) Aplicar, nos termos do n.º 3 do artigo 87.º do Regulamento 
de Segurança contra Incêndios, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 24/95/M, de 9 de Junho, multas aos infractores pela viola-
ção do disposto no n.º 4 do artigo 10.º do mesmo regulamento;

7) Aplicar sanções em conformidade com o n.º 5 do artigo 
10.º do Decreto-Lei n.º 62/95/M, de 4 de Dezembro;

8) Emitir licenças provisórias, declarar a caducidade das 
licenças industriais, revogar as licenças industriais, suspender 
a emissão de documentos certificativos de origem, homologar 
os autos de vistoria, aplicar multas aos infractores, aplicar 
advertência, determinar a aplicação das medidas cautelares e 
a desselagem, nos termos dos artigos 24.º, 39.º a 41.º, 70.º, 82.º, 
84.º, 86.º e 88.º do Decreto-Lei n.º 11/99/M, de 22 de Março;

9) Aplicar sanções nos termos da alínea 2) do artigo 50.º da 
Lei n.º 7/2003;

10) Aplicar sanções, nos termos do artigo 19.º e do n.º 3 do 
artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 50/92/M, de 17 de Agosto, alte-
rado pelo Decreto-Lei n.º 56/94/M, de 21 de Novembro, e pelo 
Regulamento Administrativo n.º 7/2004;
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11) Aplicar sanções ou atribuir a compensação à luz dos 
artigos 9.º, 10.º e 13.º do Regulamento Administrativo n.º 17/2008 
(Regime Geral da Segurança dos Produtos);

12) Determinar, nos termos da alínea 13) do artigo 26.º da 
Lei n.º 2/2017, o destino dos espécimes declarados perdidos a 
favor da RAEM, assim como deduzir acusações, aplicar multas 
e sanções acessórias ou determinar o arquivamento de processo, 
nos termos dos artigos 33.º e 36.º da mesma lei;

13) Aplicar sanções em conformidade com o artigo 77.º do 
Regulamento Administrativo n.º 10/2018 (Aprova o Regula-
mento de construção e exploração de postos de abastecimento 
de combustíveis);

14) Aplicar, nos termos do artigo 22.º da Lei n.º 15/2019, 
sanções pela prática das infracções previstas na alínea 3) do 
artigo 20.º, assim como aplicar sanções acessórias previstas no 
n.º 1 do artigo 21.º, exceptuando a referida na alínea 1) daquele 
número, todos da mesma lei.

4. São delegadas e subdelegadas no chefe do Departamen-
to do Comércio Externo e de Cooperação Económica, Chan 
Weng Tat e, ainda, no chefe da Divisão do Comércio Externo, 
Fong Vai Hong, as competências para a prática dos seguintes 
actos:

1) Emitir as licenças de exportação, os certificados de origem 
e outros documentos da mesma natureza nos termos do disposto 
do Regulamento Administrativo n.º 29/2003;

2) Decidir sobre os pedidos de emissão das licenças de expor-
tação, de importação e de trânsito a que se referem o artigo 9.º 
da Lei n.º 7/2003, os artigos 7.º e 9.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 28/2003 (Regulamento das Operações de Comércio Ex-
terno), republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 19/2016;

3) Decidir sobre os pedidos de certificados ou conceder as isen-
ções, nos termos das alíneas 1) a 3) do artigo 26.º da Lei n.º 2/2017 
e do artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 19/2017 (Normas 
complementares à Lei n.º 2/2017 — Lei de execução da Con-
venção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna 
e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção);

4) Emitir, nos termos da alínea 2) do n.º 1 do artigo 8.º da 
Lei n.º 15/2019, as licenças de exportação, de importação e de 
trânsito, bem como os certificados e documentos previstos no 
Sistema de Certificação do Processo de Kimberley.

5. São delegadas e subdelegadas no chefe do Departamen-
to do Comércio Externo e de Cooperação Económica, Chan 
Weng Tat, no chefe do Departamento de Desenvolvimento das 
Actividades Económicas, Yau Yun Wah, no chefe do Departa-
mento de Tecnologia, Che Weng Keong, na chefe do Departa-
mento da Propriedade Intelectual, Cheang Hio Man, no chefe 
do Departamento de Estudos, Pong Kai Fu, bem como no chefe 
do Departamento de Licenciamento e de Inspecção, Kong Son 
Cheong, as competências para a prática dos seguintes actos, no 
âmbito das competências da respectiva subunidade:

1) Autorizar o gozo de férias, decidir sobre os pedidos de 
alteração e gozo antecipado de férias, bem como decidir sobre 
pedidos de transferência de férias por motivos pessoais, com 
excepção do pessoal de chefia;
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2) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados, com exclusão dos excepciona-
dos por lei;

3) Assinar a correspondência, o expediente e ofícios neces-
sários à instrução dos processos e à execução das decisões.

6. São delegadas na chefe do Departamento da Propriedade 
Intelectual, Cheang Hio Man, as competências para a prática 
dos seguintes actos:

1) Exercer, nos termos previstos no Regime Jurídico da 
Propriedade Industrial da RAEM, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 11/2001, 
as competências conferidas a estes serviços e a mim, no que se 
refere à patenteabilidade da invenção, à patente de utilidade, 
ao certificado complementar de protecção para medicamentos 
e produtos fito-farmacêuticos, à extensão de pedido de patente 
de invenção da Direcção Nacional da Propriedade Intelectual, à 
topografia de produtos semicondutores, aos desenhos e mode-
los, à marca, ao nome e insígnia de estabelecimento, à denomi-
nação de origem ou indicação geográfica, bem como as recom-
pensas;

2) Exercer, nos termos previstos no Regime do Direito de Autor 
e Direitos Conexos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 43/99/M, de 
16 de Agosto, alterado e republicado pela Lei n.º 5/2012, as 
competências conferidas a estes serviços, referentes à gestão 
colectiva de direitos de autor e de direitos conexos.

7. São delegadas no chefe do Departamento de Licenciamento 
e de Inspecção, Kong Son Cheong, as competências para a 
prática dos seguintes actos:

1) Aplicar sanções aos infractores pela prática das infracções 
administrativas previstas nos artigos 48.º a 51.º do Diploma 
Legislativo n.º 1844, de 27 de Fevereiro de 1971;

2) Notificar os interessados, segundo as formas previstas no 
n.º 3 do artigo 49.º da Lei n.º 7/2003.

8. São delegadas na chefe, substituta, da Divisão de Registo 
de Marcas, Chiu Weng Ieng, as competências a estes serviços e 
a mim conferidas pelo Regime Jurídico da Propriedade Indus-
trial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezem-
bro, referentes à marca, ao nome e insígnia de estabelecimento, 
à denominação de origem ou indicação geográfica e às recom-
pensas, com excepção das competências relativas à emissão de 
títulos, de certificados e de certidões.

9. São delegadas na chefe, substituta, da Divisão de Patentes 
e de Direitos de Autor, Vong Sok Wai, as competências para a 
prática dos seguintes actos:

1) Exercer as competências a estes serviços e a mim conferi-
das pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, relati-
vas à patenteabilidade da invenção, à patente de utilidade, ao 
certificado complementar de protecção para medicamentos e 
produtos fito-farmacêuticos, à extensão de pedido de patente 
de invenção da Direcção Nacional da Propriedade Intelectual, 
à topografia de produtos semicondutores e aos desenhos e 
modelos, excepto as referentes à emissão de títulos, de certifi-
cados e de certidões;
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2) Exercer as competências a estes serviços conferidas pelo 
Decreto-Lei n.º 43/99/M, de 16 de Agosto, referentes ao organis-
mo de gestão colectiva de direitos de autor e de direitos conexos, 
excepto a emissão de certidões.

10. São delegadas e subdelegas no chefe da Divisão de Licen-
ciamento e de Supervisão, Lam Hoi Kin, as competências para 
a prática dos seguintes actos:

1) Emitir, nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 11/99/M, 
de 22 de Março, as licenças provisórias;

2) As competências previstas na alínea 3) do n.º 3 e na alínea 
3) do n.º 5.

11. São delegadas e subdelegas no chefe da Divisão Adminis-
trativa e Financeira, Leung Antonio, as competências para a 
prática dos seguintes actos:

1) Justificar ou injustificar as faltas por motivo de doença;

2) Assinar os cartões de acesso a cuidados de saúde dos tra-
balhadores e seus familiares;

3) Assinar as guias de apresentação relativas aos trabalha-
dores, os documentos comprovativos de contagem e liquidação 
do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores e, as decla-
rações e quaisquer documentos similares, comprovativos da 
situação jurídico-funcional ou remuneratória dos mesmos tra-
balhadores;

4) Autorizar a apresentação dos trabalhadores e dos seus 
familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos 
Serviços de Saúde;

5) Autorizar as despesas decorrentes de encargos mensais 
certos, necessários ao funcionamento dos serviços, como sejam 
os de arrendamento, locação de bens móveis, água, energia 
eléctrica, limpeza, desinfestação, manutenção, gestão, seguran-
ça ou outros da mesma natureza, bem como assinar as guias e 
os documentos justificativos, correspondentemente, das despe-
sas efectuadas, até ao montante de 30 000 patacas;

6) Visar o mapa mensal do consumo de combustíveis e do 
serviço dos veículos atribuídos a estes serviços;

7) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisi-
ção de bens e serviços por força das dotações inscritas no capí-
tulo da tabela de despesas do Orçamento da RAEM relativo à 
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-
nológico, até ao montante de 30 000 patacas, sendo este valor 
reduzido a metade quando tenha sido dispensada a consulta ou 
a celebração de contrato escrito;

8) Autorizar a afectação e distribuição de mobiliário, equi-
pamento, instalações, bens de consumo corrente, e produtos de 
expediente corrente, desde que não implique despesas adicio-
nais;

9) Autorizar o abate à carga de bens patrimoniais que forem 
julgados incapazes para o serviço;

10) Assinar o boletim de inscrição de imposto profissional e 
a declaração da cessão do emprego do pessoal, bem como os 
respectivos ofícios;
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11) Assinar requisições de pagamento de despesas previa-
mente autorizadas pelo signatário;

12) Assinar os ofícios dirigidos à Imprensa Oficial.

12. São delegadas e subdelegadas no chefe da Divisão Admi-
nistrativa e Financeira, Leung Antonio, as competências para 
a prática dos seguintes actos, no âmbito das competências da-
quela subunidade:

1) Autorizar o gozo de férias, decidir sobre os pedidos de 
alteração e gozo antecipado de férias, bem como decidir sobre 
pedidos de transferência de férias por motivos pessoais;

2) As competências previstas nas alíneas 2) e 3) do n.º 5.

13. As presentes delegações e subdelegações de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e de super-
intendência.

14. As competências ora delegadas e subdelegadas são insus-
ceptíveis de subdelegação.

15. Dos actos praticados no uso das competências ora dele-
gadas e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário, com 
exclusão da alínea 6) do n.º 2 e dos excepcionados por lei.

16. São revogados os Despachos n.os 1/DIR/2020 e 27/DIR/2020, 
publicados, respectivamente, nos Boletins Oficiais n.º 11, II Série, 
de 11 de Março, e n.º 32, II Série, de 5 de Agosto, ambos do ano 
de 2020.

17. São ratificados os actos praticados pelos titulares de cargos 
referidos nos n.os 1 a 12, no âmbito das competências ora dele-
gadas e subdelegadas, desde 1 de Fevereiro de 2021.

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

(Homologado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 6 de Maio de 2021).

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecno-
lógico, aos 8 de Abril de 2021.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 16 693,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Édital

Contribuição Predial Urbana

Faz-se saber, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 2, do 
Regulamento da Contribuição Predial Urbana, aprovado pela 
Lei n.º 19/78/M, de 12 de Agosto, que, durante os meses de Ju-
nho, Julho e Agosto de 2021, estará aberto o cofre da Recebedo-
ria da Repartição de Finanças de Macau para o pagamento vo-
luntário da única prestação da contribuição predial urbana, em 
relação aos prédios constantes das matrizes desta Repartição.
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O prazo da cobrança à boca do cofre é de trinta dias, com 
início no 1.º dia do mês indicado no documento de cobrança.

Findo o prazo da cobrança à boca do cofre, terão os contri-
buintes mais sessenta dias para satisfazerem as suas colectas, 
acrescidas de três por cento de dívidas e juros de mora legais, 
conforme o disposto no artigo 96.º, n.º 1, do citado regulamento.

Decorridos sessenta dias sobre o termo do prazo da cobran-
ça voluntária, sem que se mostre efectuado o pagamento da 
contribuição liquidada, dos juros de mora e três por cento de 
dívidas, proceder-se-á ao relaxe.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 5 de Maio de 2021.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)
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POLÍCIA JUDICIÁRIA

Lista

 De classificação final do candidato ao concurso de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de inspector chefe, 1.º escalão, do grupo de pessoal de inves-
tigação criminal do quadro da Polícia Judiciária, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 9, II Série, de 3 de Março de 2021:

Único candidato aprovado:  valores

Sit Chong Meng ....................................................................85,20

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

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 4 

de Maio de 2021).

Polícia Judiciária, aos 23 de Abril de 2021.

O Júri: 

Presidente: Wong Sio Chak, Secretário para a Segurança.

Vogais: Cheong Ioc Ieng, chefe do Gabinete do Secretário 
para a Segurança; e

Chang Cheong, assessor do Gabinete do Secretário para a 
Segurança.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

Avisos

Torna-se público que, o concurso externo, de prestação de 
provas, para a admissão dos candidatos considerados aptos, 
com destino à frequência de estágio, com vista ao preenchi-
mento de seis lugares de técnico superior de ciências forenses 
de 2.ª classe, 1.º escalão, área de provas electrónicas, da carrei-
ra de técnico superior de ciências forenses, do grupo de pessoal 
do quadro da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 52, II Série, de 23 de Dezembro de 2020, a prova de conhe-
cimentos (prova escrita) terá a duração de três horas e será 
realizada no dia 13 de Junho de 2021 (domingo), às 14,30 
horas, na Universidade de Macau (Hengqin), sita na Avenida 
da Universidade, Taipa, Macau, China. Os candidatos admitidos 
deverão comparecer no local acima indicado, 30 minutos antes 
da realização da prova escrita.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candidatos 
pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a realiza-
ção da prova escrita, bem como outras informações de interesse 
dos candidatos serão afixadas no dia 20 de Maio de 2021, no 
Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão do Edifício da 

司 法 警 察 局

名 單

 

       

 ..............................................................................85.20 

23/2017 14/2016

   

  

    翔

 $1,496.00

通 告

氹
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823

氹

www.pj.gov.mo

氹

823

氹

www.pj.gov.mo

 

 $2,606.00

懲 教 管 理 局

通 告

2020/I05/AP/OQ

Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, Macau, 
podendo ser ainda consultadas nos quiosques de informações ins-
talados 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.

Torna-se público que, o concurso externo, de prestação de 
provas, para a admissão dos candidatos considerados aptos, 
com destino à frequência de estágio, com vista ao preenchi-
mento de oito lugares de técnico de ciências forenses de 2.ª 
classe, 1.º escalão, área de provas electrónicas, da carreira de 
técnico de ciências forenses, do grupo de pessoal do quadro 
da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 52, II 
Série, de 23 de Dezembro de 2020, a prova de conhecimentos 
(prova escrita) terá a duração de três horas e será realizada no 
dia 6 de Junho de 2021 (domingo), às 14,30 horas, na Univer-
sidade de Macau (Hengqin), sita na Avenida da Universidade, 
Taipa, Macau, China. Os candidatos admitidos deverão compa-
recer no local acima indicado, 30 minutos antes da realização 
da prova escrita.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candidatos 
pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a realiza-
ção da prova escrita, bem como outras informações de interesse 
dos candidatos serão afixadas no dia 20 de Maio de 2021, no 
Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão do Edifício da 
Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, Macau, 
podendo ser ainda consultadas nos quiosques de informações ins-
talados 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 13 de Maio de 2021.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 2 606,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Aviso

Prova de conhecimentos (prova prática)

(Concurso n.º 2020/I05/AP/OQ)

Relativamente ao concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão 
uniformizada, para o preenchimento de dois lugares vagos 
de operário qualificado, 4.º escalão, da carreira de operário 
qualificado, área da oficina de cozinha, em regime de contrato 
administrativo de provimento da Direcção dos Serviços Cor-
reccionais, e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 
Serviços, na mesma carreira e área funcional, até ao termo da 
validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 51, II 
Série, de 16 de Dezembro de 2020, informam-se os candidatos 
admitidos constantes das lista definitiva, data, hora e local de 
realização da prova de conhecimentos (prova escrita).
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日期 05/06/2021

時間

1

14H00-18H00

地點

地址

辦理進入懲教管理局

登記的截止時間
15

8 A

http://www.dsc.gov.mo/

http://www.safp.gov.mo/

 

 $2,606.00

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

通 告

 

 

   

  

Data 05/06/2021 (Sábado)

Hora

Uma hora
(14,00-18,00 horas)

Relativamente ao programa/horário 
para a prova dos candidatos, vai ser 
indicado na organização de prova e 

Instruções para os candidatos admiti-
dos publicadas no mesmo dia

Local Direcção dos Serviços Correccionais

Endereço
Rua de S. Francisco Xavier, Estrada 

de Cheoc Van, Coloane, Macau

Prazo para o trata-
mento do registo da 
entrada na Direcção 
dos Serviços Correc-

cionais

Com a antecedência de 15 minutos,
a contar da hora de realização 

da prova

As informações para a realização da prova de conhecimen-
tos (prova prática) — a organização de salas de realização da 
prova e «Instruções para os candidatos admitidos» serão afixa-
das, no mesmo dia da publicação do presente aviso no Boletim 
Oficial da RAEM, no Centro de Atendimento e Informação 
da DSC, sito em Macau, na Avenida da Praia Grande, China 
Plaza, 8.º andar «A», podendo ser consultadas no local indica-
do 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 da DSC (http://www.dsc.gov.mo/) e 
dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 10 de Maio de 
2021.

O Director dos Serviços, substituto, Chio Song Un.

(Custo desta publicação $ 2 606,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Aviso

Por despacho do Senhor Secretário para a Segurança, de 5 
de Maio de 2021, foi autorizada a alteração da composição do 
Júri do concurso de admissão ao 30.º Curso de Formação de 
Instruendos das Forças de Segurança de Macau, publicada no 
Boletim Oficial da RAEM n.º 1, II Série, de 6 de Janeiro de 
2021, que passa a ser a seguinte:

Efectivos

Presidente: Lei Tak Fai, subintendente do CPSP.

Vogais: Kuok Lai In, comissária do CPSP; e

Chan Hou In, chefe assistente do CB.

Secretária: Un Pui San, chefe do CPSP.
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 $1,734.00

教 育 及 青 年 發 展 局

名 單

 

1.º 13 5181XXXX ............................ 80.48

2.º 41 1299XXXX ............................ 63.05

3.º 36 1235XXXX ............................ 61.53

4.º 33 1245XXXX ............................ 55.60

5.º 34 1227XXXX ............................ 54.15

6.º 15 1250XXXX ............................ 50.44

7.º 6 儁 5161XXXX ............................ 50.38

Suplentes

Presidente: Lei Kuok Tong, subintendente do CPSP.

Vogais: Leong Chi Seng, subcomissário do CPSP; e

Chan Wai Keong, chefe assistente do CB.

Secretário: Choi Fong Kei, subchefe do CPSP.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 6 de Maio de 2021.

A Director dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 1 734,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Listas

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, na 

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude, para intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º 

escalão, da carreira de intérprete-tradutor, nas línguas 

chinesa e portuguesa

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do regi-
me de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar 
vago de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de intérprete-tradutor, nas línguas chinesa e portuguesa, em 
regime de contrato administrativo de provimento, da Direcção 
dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 
(DSEDJ), e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção até ao 
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 1, 
II Série, de 2 de Janeiro de 2020:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
candidato

 Nome  Classificação
 final

1.º 13 De Sousa Kou, 
Sofia 5181XXXX.......... 80,48

2.º 41 Lin, Mui 1299XXXX ......... 63,05

3.º 36 Lei, Lok Tong 1235XXXX ......... 61,53

4.º 33 Lei, Chi Man 1245XXXX ......... 55,60

5.º 34 Lei, Hou Pong 1227XXXX ......... 54,15

6.º 15 Fong, Hio I 1250XXXX ......... 50,44

7.º 6 Cheong, Hei 
Chon Francisco 5161XXXX .......... 50,38
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46 1327XXXX a

47 琼 7397XXXX a

40 1404XXXX a

14 1282XXXX a

42 5134XXXX a

37 1326XXXX a

44 5099XXXX a

31 5201XXXX a

20 5204XXXX b

30 1264XXXX b

17 5150XXXX b

a 50

b 23/2017 14/2016

23/2017 14/2016

 

 

   

 $4,293.00

Candidatos excluídos:

N.º do 
candidato

 Nome Notas

46 Si, Teng Lai 1327XXXX (a)

47 Sio, Keng 7397XXXX (a)

40 Li, Xiting 1404XXXX (a)

14 Fan, Choi Hong 1282XXXX (a)

42 Lio, Ut Teng 5134XXXX (a)

37 Lei, Pou Pou 1326XXXX (a)

44 Mak, Pou Lam 5099XXXX (a)

31 Lao, Ka Wai 5201XXXX (a)

20 Hoi, Lai Chon 5204XXXX (b)

30 Lao, Cheng Cheng 1264XXXX (b)

17 Ho, Lot Hang 5150XXXX (b)

Observações para os candidatos excluídos:

(a) Por terem obtido classificação inferior a 50 valores na 
classificação final;

(b) Por terem faltado à prova de conhecimentos (prova oral) 
e entrevista de selecção, nos termos do n.º 10 do artigo 31.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.

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, no prazo de dez dias úteis a contar do dia seguinte à 
data da publicação do anúncio no Boletim Oficial da Região 

Administrativa Especial de Macau referente à presente lista, 
para a entidade que autorizou a abertura do concurso, a Ex.ma 

Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Maio de 2021).

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 28 de Abril de 2021.

O Júri:

Presidente: Lao Fong Lin, intérprete-tradutora assessora.

Vogais efectivas: Leong Lai Sze Racy, intérprete-tradutora 
assessora; e

Adelina Beatriz dos Remédios, docente dos ensinos infantil 
e primário de nível 1 (infantil).

(Custo desta publicação $ 4 293,00)
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 1.º 32 5168XXXX  ....... 69.33 

 2.º 59 5185XXXX ........ 68.92

 3.º 89 1254XXXX ........ 68.15

 4.º 26 1403XXXX ........ 68.05

 5.º 73 1315XXXX ........ 65.67

 6.º 4 5145XXXX  ....... 64.60

 7.º 13 5155XXXX ........ 62.37

 8.º 83 1222XXXX ........ 61.70

 9.º 71 1235XXXX  ....... 60.33 a

10.º 65 1225XXXX ........ 60.33 a

11.º 44 5107XXXX ........ 60.23 

12.º 10 1329XXXX  ....... 59.83 

13.º 80 5101XXXX ........ 59.00 

14.º 57 5102XXXX  ....... 58.00 

15.º 67 5115XXXX ........ 57.87 

16.º 72 1329XXXX ........ 57.47 

17.º 56 5111XXXX ........ 56.83 

18.º 19 1249XXXX ........ 56.53 

19.º 2 1272XXXX  ....... 56.50

20.º 70 5095XXXX ........ 56.43 

21.º 49 5213XXXX  ....... 55.90 

22.º 52 5201XXXX ........ 55.58 

23.º 82 1237XXXX ........ 54.83 

24.º 11 1272XXXX ........ 54.68 

25.º 3 5191XXXX .........53.63 

Regime de gestão uniformizada — Concurso de 

avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, na Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude, para técnico de 2.ª classe, 

1.º escalão, área de educação

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avalia-
ção de competências profissionais ou funcionais, externo, 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 educação, em regime de contrato administra-
tivo de provimento, da Direcção dos Serviços de Educação e 
de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), e dos que vierem 
a verificar-se nesta Direcção até ao termo da validade do con-
curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 

Administrativa Especial de Macau n.º 1, II Série, de 2 de Janei-
ro de 2020:

Candidatos aprovados: 

Ordem N.º do
candidato

  Nome Classificação
 final

 1.º 32 Lai, I Wa 5168XXXX ..... 69,33 

 2.º 59 Ngai, Hio Teng 5185XXXX ..... 68,92

 3.º 89 Wong, Wai Tong 1254XXXX ..... 68,15

 4.º 26 Hong, Yanru 1403XXXX ..... 68,05

 5.º 73 Sou, Sok Leng 1315XXXX ..... 65,67

 6.º  4 Chan, Iek Chi 5145XXXX  ..... 64,60

 7.º 13 Cheang, Ka Sut 5155XXXX ..... 62,37

 8.º 83 Wong, Hoi Man 1222XXXX ..... 61,70

 9.º 71 Sou, Man Kin 1235XXXX  .... 60,33 (a)

10.º 65 Si, Kam Seng 1225XXXX ..... 60,33 (a)

11.º 44 Leong, Kam Hong5107XXXX ..... 60,23 

12.º 10 Chan, Sao Nga 1329XXXX  .... 59,83 

13.º 80 Wong, Choi Wan 5101XXXX ...... 59,00 

14.º 57 Mak, Weng Si 5102XXXX  .... 58,00 

15.º 67 Si, Soi Teng 5115XXXX ..... 57,87 

16.º 72 Sou, Sok I 1329XXXX ..... 57,47 

17.º 56 Mak, Lai Kuan 5111XXXX ...... 56,83 

18.º 19 Chong, Chan Keong1249XXXX ..... 56,53 

19.º  2 Chan, Hio Ieong 1272XXXX  .... 56,50

20.º 70 Sit, Man Lun 5095XXXX ..... 56,43 

21.º 49 Lok, Meng Ieong 5213XXXX ..... 55,90 

22.º 52 Lou, Mei I 5201XXXX ..... 55,58 

23.º 82 Wong, Hio Iong 1237XXXX ..... 54,83 

24.º 11 Chan, Tong Wai 1272XXXX ..... 54,68 

25.º  3 Chan, Hong Kit 5191XXXX ..... 53,63 



7380    20   2021  5  20 

a 23/2017 14/2016

 

20 1248XXXX a

43 5202XXXX b

66 1359XXXX b

a 50

b 23/2017 14/2016

23/2017 14/2016

 

 

      

 $4,485.00

 293/2018

54/GM/97

Observação para os candidatos aprovados:

(a) Igualdade de classificação, preferência nos termos do ar-
tigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

Candidatos excluídos:

N.º do candidato   Nome Notas

20 Chu, Weng Fat 1248XXXX (a)

43 Lei, Weng Mei 5202XXXX (b)

66 Si, Sio Kuan 1359XXXX (b)

Observações para os candidatos excluídos:

(a) Por terem obtido classificação inferior a 50 valores na 
classificação final.

(b) Por terem faltado à entrevista de selecção, nos termos do 
n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 23/2017.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor 
recurso, no prazo de dez dias úteis a contar do dia seguinte à 
data da publicação do anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau referente à presente lista, 
para a entidade que autorizou a abertura do concurso, a Ex.ma 
Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Maio de 2021).

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 30 de Abril de 2021.

O Júri:

Presidente: Wong Tat Choi, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Chan Ngai Hong, director de centro; e

Lao Mei Ieng, técnica superior de 1.ª classe.

(Custo desta publicação $ 4 485,00)

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
com a nova redacção dada pelo Despacho do Chefe do Execu-
tivo n.º 293/2018, referente aos apoios financeiros concedidos 
a particulares e a instituições particulares, vem a Direcção dos 
Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 
publicar a listagem dos apoios concedidos da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude em Janeiro de 2021:
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 $2,956.00

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額 

Montantes

atribuídos

目的 

Finalidades

2020-2023 15

Residentes de Macau com idade igual ou su-

perior a 15 anos participantes no «Programa 

de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 

Contínuo» para os anos de 2020 a 2023

25/01/2021 $ 7,845,250.00 2020 10 12 2020-2023

4117

Atribuição de um subsídio para financiar a 

participação em cursos ou exames de creden-

ciação locais, entre Outubro a Dezembro de 

2020, abrangidos pelo «Programa de Desenvol-

vimento e Aperfeiçoamento Contínuo» para os 

anos de 2020 a 2023 (n.º de residentes financia-

dos: 4117).

26/01/2021 $ 1,994,371.00 2020 10 12 2020-2023

1285

Atribuição de um subsídio para financiar a par-

ticipação em cursos ou exames de credenciação 

locais, entre Outubro e Dezembro de 2020, 

abrangidos pelo «Programa de Desenvolvimento 

e Aperfeiçoamento Contínuo» para os anos de 

2020 a 2023 (n.º de residentes financiados: 1285).

28/01/2021 $ 5,642,395.00 2020 10 12 2020-2023

5370

Atribuição de um subsídio para financiar a par-

ticipação em cursos ou exames de credenciação 

locais, entre Outubro e Dezembro de 2020, 

abrangidos pelo «Programa de Desenvolvimento 

e Aperfeiçoamento Contínuo» para os anos de 

2020 a 2023 (n.º de residentes financiados: 5370).

29/01/2021 $ 2,788,906.00 2020 10 12 2020-2023

2547

Atribuição de um subsídio para financiar a par-

ticipação em cursos ou exames de credenciação 

locais, entre Outubro e Dezembro de 2020, 

abrangidos pelo «Programa de Desenvolvimento 

e Aperfeiçoamento Contínuo» para os anos de 

2020 a 2023 (n.º de residentes financiados: 2547).

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 7 de Maio de 2021.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 2 956,00)
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Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
com a nova redacção dada pelo Despacho do Chefe do Execu-
tivo n.º 293/2018, referente aos apoios financeiros concedidos 
a particulares e a instituições particulares, vem a Direcção dos 
Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude pu-
blicar a listagem dos apoios concedidos em Fevereiro e Março 
de 2021:

293/2018

54/GM/97

Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

 

Montantes

atribuídos

 

Finalidades

Associação de Juventude Lar Salesiano 

Dom Bosco

22/03/2021 $ 2,908,250.00  Observação a

Associação dos Antigos Alunos da Asso-

ciação de Estudantes da Universidade de 

Macau

22/03/2021 $ 21,408.00 

Concessão do subsídio para realização de acti-

vidades.

Associação dos Desportos Diabolo de Macau 

China

23/03/2021 $ 36,000.00 2020

Concessão de subsídio para realização de com-

petições dos desportos diabolo do interescolar 

de 2020.

Associação dos Familiares Encarregados 

dos Deficientes Mentais de Macau

03/03/2021 $ 8,362.80 

Aumento do apoio financeiro para o forneci-

mento de serviço de transporte de ida e volta 

escolar.

08/03/2021 $ 948,800.00 

Concessão de subsídio para o serviço de apoio 

itinerante.

08/03/2021 $ 326,208.00 

2020/2021

Concessão de subsídio para o fornecimento de 

refeições saudáveis de pequeno-almoço e almo-

ço e para o serviço de transporte de ida/volta da 

escola para os alunos com necessidades educati-

vas especiais (Ano lectivo de 2020/2021).

Associação dos Jovens Cristãos de Macau

22/03/2021 $ 10,930.10 2020

Concessão de subsídio para realização de «Ami-

gos ao longo do caminho tu e os teus mentores 

planeam 2020».

22/03/2021 $ 6,368,850.00  Observação a

Associação Orquestra Sinfónica Jovem de 

Macau

22/03/2021 $ 5,320.00 2020

Concessão do subsídio para realização de acti-

vidades em 2020.

Cáritas de Macau

08/03/2021 $ 989,400.00 

Concessão de subsídio para o serviço de apoio 

itinerante.

22/03/2021 $ 6,074,500.00  Observação a
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

 

Montantes

atribuídos

 

Finalidades

Centro de Educação Infantil Santo António

09/03/2021 $ 1,680,804.00  Observação b

Colégio Anglicano de Macau

08/03/2021 $ 14,950.00  Observação c

09/03/2021 $ 14,593,488.00  Observação b

24/03/2021 $ 723,450.00  Observação d

24/03/2021 $ 4,912,600.00  Observação e

Colégio de Santa Rosa de Lima (Secção 

Chinesa)

09/03/2021 $ 49,222,900.00  Observação b

24/03/2021 $ 764,400.00  Observação d

24/03/2021 $ 11,077,250.00  Observação e

Colégio de Santa Rosa de Lima (Secção 

Inglesa)

09/03/2021 $ 28,277,346.00  Observação b

24/03/2021 $ 600,600.00  Observação d

24/03/2021 $ 6,593,200.00  Observação e

Colégio Diocesano de São José (1)

09/03/2021 $ 7,615,304.00  Observação b

24/03/2021 $ 1,657,950.00  Observação e

24/03/2021 $ 191,100.00  Observação d

Colégio Diocesano de São José (2)

09/03/2021 $ 4,056,850.00  Observação b

24/03/2021 $ 899,850.00  Observação e

24/03/2021 $ 95,550.00  Observação d

Colégio Diocesano de São José (3)

09/03/2021 $ 7,262,384.00  Observação b

24/03/2021 $ 163,800.00  Observação d

24/03/2021 $ 1,730,000.00  Observação e

Colégio Diocesano de São José (4)

09/03/2021 $ 3,191,400.00  Observação b

24/03/2021 $ 676,800.00  Observação e

24/03/2021 $ 81,900.00  Observação d

Colégio Diocesano de São José (5) (Secção 

Chinesa)

09/03/2021 $ 37,315,390.00  Observação b

24/03/2021 $ 8,436,200.00  Observação e

24/03/2021 $ 846,300.00  Observação d

Colégio Diocesano de São José (5) (Secção 

Inglesa)

09/03/2021 $ 14,431,142.00  Observação b

24/03/2021 $ 3,518,850.00  Observação e

24/03/2021 $ 313,950.00  Observação d
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

 

Montantes

atribuídos

 

Finalidades

Colégio Diocesano de São José (6) (Secção 

Chinesa)

09/03/2021 $ 12,496,986.00  Observação b

24/03/2021 $ 273,000.00  Observação d

24/03/2021 $ 3,508,000.00  Observação e

Colégio Diocesano de São José (6) (Secção 

Inglesa)

09/03/2021 $ 2,704,734.00  Observação b

24/03/2021 $ 701,600.00  Observação e

24/03/2021 $ 54,600.00  Observação d

Colégio do Sagrado Coração de Jesus

09/03/2021 $ 41,710,792.00  Observação b

24/03/2021 $ 9,366,350.00  Observação e

24/03/2021 $ 600,600.00  Observação d

Colégio do Sagrado Coração de Jesus (Secção 

Inglesa)

09/03/2021 $ 31,795,800.00  Observação b

24/03/2021 $ 655,200.00  Observação d

24/03/2021 $ 6,266,400.00  Observação e

Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) (Secção 

Chinesa)

09/03/2021 $ 13,909,200.00  Observação b

24/03/2021 $ 3,085,200.00  Observação e

24/03/2021 $ 327,600.00  Observação d

Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) (Secção 

Inglesa)

09/03/2021 $ 13,909,200.00  Observação b

24/03/2021 $ 3,085,200.00  Observação e

24/03/2021 $ 327,600.00  Observação d

Colégio Mateus Ricci (Secundário)

08/03/2021 $ 12,550.00  Observação c

09/03/2021 $ 28,560,094.00  Observação b

24/03/2021 $ 7,288,700.00  Observação e

24/03/2021 $ 559,650.00  Observação d

Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki

09/03/2021 $ 25,243,650.00  Observação b

24/03/2021 $ 5,821,900.00  Observação e

24/03/2021 $ 518,700.00  Observação d

Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki 

(Sucursal)

24/03/2021 $ 2,368,800.00  Observação e

Colégio Yuet Wah (Secção Chinesa)

09/03/2021 $ 19,227,528.00  Observação b

24/03/2021 $ 354,900.00  Observação d

24/03/2021 $ 4,560,400.00  Observação e

Colégio Yuet Wah (Secção Inglesa)

09/03/2021 $ 17,540,670.00  Observação b

24/03/2021 $ 4,209,600.00  Observação e

24/03/2021 $ 327,600.00  Observação d
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

 

Montantes

atribuídos

 

Finalidades

Confederação dos Estudantes do Ultramar 

de Nam Hoi de Macau

22/03/2021 $ 12,135.00 

Concessão do subsídio para realização do Con-

curso de Composição.

Escola Cáritas de Macau

08/03/2021 $ 1,107,169.60 

2020/2021

Concessão de subsídio para o fornecimento de 

refeições saudáveis de pequeno-almoço e almo-

ço e para o serviço de transporte de ida/volta da 

escola para os alunos com necessidades educati-

vas especiais (Ano lectivo de 2020/2021).

08/03/2021 $ 8,950.00  Observação c

09/03/2021 $ 3,914,598.00  Observação b

24/03/2021 $ 204,750.00  Observação d

Escola Cham Son de Macau

09/03/2021 $ 38,764,428.00  Observação b

24/03/2021 $ 859,950.00  Observação d

24/03/2021 $ 9,127,350.00  Observação e

Escola Choi Nong Chi Tai

09/03/2021 $ 46,942,500.00  Observação b

24/03/2021 $ 10,622,700.00  Observação e

24/03/2021 $ 778,050.00  Observação d

Escola Chong Tak de Macau

08/03/2021 $ 12,000.00  Observação c

09/03/2021 $ 15,192,982.00  Observação b

24/03/2021 $ 3,570,450.00  Observação e

24/03/2021 $ 259,350.00  Observação d

Escola Concórdia para Ensino Especial

08/03/2021 $ 512,820.00 

2020/2021

Concessão de subsídio para o fornecimento 

de refeições saudáveis de pequeno-almoço e 

almoço e para o serviço de transporte de ida/ 

/volta da escola para os alunos com necessi-

dades educativas especiais (Ano lectivo de 

2020/2021).

08/03/2021 $ 3,000.00  Observação c

09/03/2021 $ 4,479,442.00  Observação b

24/03/2021 $ 409,500.00  Observação d

Escola da Associação Geral das Mulheres 

de Macau

09/03/2021 $ 21,284,968.00  Observação b

24/03/2021 $ 518,700.00  Observação d
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

 

Montantes

atribuídos

 

Finalidades

Escola da Sagrada Família

09/03/2021 $ 20,149,050.00  Observação b

24/03/2021 $ 286,650.00  Observação d

24/03/2021 $ 3,827,550.00  Observação e

Escola das Nações

08/03/2021 $ 19,100.00  Observação c

24/03/2021 $ 4,437,000.00  Observação e

24/03/2021 $ 423,150.00  Observação d

Escola de Aplicação Anexa à Universidade 

de Macau

09/03/2021 $ 46,062,768.00  Observação b

24/03/2021 $ 9,149,400.00  Observação e

24/03/2021 $ 1,023,750.00  Observação d

Escola de Santa Madalena

09/03/2021 $ 10,042,456.00  Observação b

24/03/2021 $ 286,650.00  Observação d

Escola de Santa Teresa do Menino Jesus

09/03/2021 $ 17,278,340.00  Observação b

24/03/2021 $ 423,150.00  Observação d

Escola de São José de Ká Hó

09/03/2021 $ 1,570,658.00  Observação b

24/03/2021 $ 717,950.00  Observação e

24/03/2021 $ 95,550.00  Observação d

Escola de Talentos Anexa a Escola Hou 

Kong

08/03/2021 $ 17,200.00  Observação c

09/03/2021 $ 39,491,026.00  Observação b

24/03/2021 $ 9,137,800.00  Observação e

24/03/2021 $ 655,200.00  Observação d

Escola Dom João Paulino

08/03/2021 $ 4,800.00  Observação c

09/03/2021 $ 5,983,436.00  Observação b

24/03/2021 $ 109,200.00  Observação d

Escola Dom Luís Versíglia

09/03/2021 $ 1,885,364.00  Observação b

24/03/2021 $ 1,262,650.00  Observação e

24/03/2021 $ 109,200.00  Observação d

Escola dos Moradores de Macau

08/03/2021 $ 7,100.00  Observação c

09/03/2021 $ 50,625,300.00  Observação b

24/03/2021 $ 1,064,700.00  Observação d

24/03/2021 $ 11,617,800.00  Observação e

Escola dos Moradores do Bairro do Patane

09/03/2021 $ 12,565,172.00  Observação b

24/03/2021 $ 327,600.00  Observação d
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

 

Montantes

atribuídos

 

Finalidades

Escola Estrela do Mar

04/03/2021 $ 100,540.00 2020/2021

Concessão do subsídio para a viagem de finalis-

tas do ensino secundário complementar (Ano 

lectivo de 2020/2021).

09/03/2021 $ 21,875,828.00  Observação b

24/03/2021 $ 518,700.00  Observação d

24/03/2021 $ 5,445,900.00  Observação e

氹

Escola Fong Chong da Taipa

09/03/2021 $ 26,534,424.00  Observação b

24/03/2021 $ 614,250.00  Observação d

24/03/2021 $ 6,142,200.00  Observação e

Escola Fukien

08/03/2021 $ 8,400.00  Observação c

09/03/2021 $ 9,677,928.00  Observação b

24/03/2021 $ 245,700.00  Observação d

Escola Há Ván Châm Vui

08/03/2021 $ 2,400.00  Observação c

09/03/2021 $ 2,026,984.00  Observação b

24/03/2021 $ 122,850.00  Observação d

Escola Hoi Fai

08/03/2021 $ 7,200.00  Observação c

09/03/2021 $ 10,209,828.00  Observação b

24/03/2021 $ 163,800.00  Observação d

Escola Hou Kong (Pré-Primário)

08/03/2021 $ 4,800.00  Observação c

09/03/2021 $ 3,723,300.00  Observação b

Escola Hou Kong (Primário)

09/03/2021 $ 24,649,550.00  Observação b

Escola Hou Kong (Secundário)

03/03/2021 $ 4,040.40 21

Concessão do subsídio para participação da 

actividade do 21.º aniversário do regresso de 

Macau à Pátria.

08/03/2021 $ 14,200.00  Observação c

09/03/2021 $ 40,887,584.00  Observação b

24/03/2021 $ 16,994,400.00  Observação e

24/03/2021 $ 1,556,100.00  Observação d

Escola Ilha Verde

08/03/2021 $ 17,400.00  Observação c
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

 

Montantes

atribuídos

 

Finalidades

Escola Ilha Verde

09/03/2021 $ 14,038,624.00  Observação b

24/03/2021 $ 3,072,000.00  Observação e

24/03/2021 $ 218,400.00  Observação d

Escola Internacional de Macau

03/03/2021 $ 94,015.00 

Subsídio de propinas e subsídio para aquisição 

de manuais escolares.

03/03/2021 $ 3,400.00 

Subsídio de propinas e subsídio para aquisição 

de manuais escolares.

08/03/2021 $ 56,600.00  Observação c

Escola Kai Chi

08/03/2021 $ 925,528.00 

2020/2021

Concessão de subsídio para o fornecimento de 

refeições saudáveis de pequeno-almoço e almoço 

e para o serviço de transporte de ida/volta da 

escola para os alunos com necessidades educati-

vas especiais (Ano lectivo de 2020/2021).

09/03/2021 $ 3,268,662.00  Observação b

Escola Kao Yip

03/03/2021 $ 4,798.00 

Actividade do «Dia Nacional de Luto pelas víti-

mas do Massacre de Nanjing».

08/03/2021 $ 17,750.00  Observação c

09/03/2021 $ 56,961,420.00  Observação b

24/03/2021 $ 1,324,050.00  Observação d

24/03/2021 $ 13,621,650.00  Observação e

Escola Keang Peng (Secção Primária)

08/03/2021 $ 5,400.00  Observação c

09/03/2021 $ 30,438,000.00  Observação b

24/03/2021 $ 6,658,200.00  Observação e

24/03/2021 $ 737,100.00  Observação d

Escola Keang Peng (Secção Secundária)

08/03/2021 $ 10,650.00  Observação c

09/03/2021 $ 28,226,700.00  Observação b

24/03/2021 $ 518,700.00  Observação d

24/03/2021 $ 6,665,200.00  Observação e

Escola Kwong Tai

08/03/2021 $ 10,650.00  Observação c

09/03/2021 $ 30,909,630.00  Observação b

24/03/2021 $ 668,850.00  Observação d

24/03/2021 $ 8,029,800.00  Observação e
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

 

Montantes

atribuídos

 

Finalidades

Escola Kwong Tai (Sucursal)

08/03/2021 $ 3,000.00  Observação c

Escola Lin Fong Pou Chai

08/03/2021 $ 27,000.00  Observação c

09/03/2021 $ 9,415,612.00  Observação b

24/03/2021 $ 232,050.00  Observação d

Escola Ling Nam

08/03/2021 $ 7,100.00  Observação c

09/03/2021 $ 9,672,972.00  Observação b

24/03/2021 $ 2,174,100.00  Observação e

24/03/2021 $ 245,700.00  Observação d

Escola Nossa Senhora de Fátima

08/03/2021 $ 6,000.00  Observação c

09/03/2021 $ 41,084,914.00  Observação b

24/03/2021 $ 900,900.00  Observação d

24/03/2021 $ 8,125,800.00  Observação e

Escola Portuguesa de Macau

08/03/2021 $ 3,550.00  Observação c

10/03/2021 $ 73,482.00 

2018/2019

Protocolo de cooperação entre a DSEDJ e a 

Fundação Escola Portuguesa de Macau (ano 

lectivo de 2018/2019).

22/03/2021 $ 344,400.00  Observação a

24/03/2021 $ 1,645,300.00  Observação e

24/03/2021 $ 518,700.00  Observação d

24/03/2021 $ 3,535,905.00 

2020/2021

Protocolo de cooperação entre a DSEDJ e a 

Fundação Escola Portuguesa de Macau (ano 

lectivo de 2020/2021).

Escola Primária Anexa à Escola Lou Hau

08/03/2021 $ 3,000.00  Observação c

09/03/2021 $ 17,386,500.00  Observação b

24/03/2021 $ 5,115,600.00  Observação e

24/03/2021 $ 737,100.00  Observação d

Escola Pui Tou

09/03/2021 $ 45,772,220.00  Observação b

24/03/2021 $ 10,463,050.00  Observação e

24/03/2021 $ 1,010,100.00  Observação d

Escola Pui Tou (Sucursal da Praia Grande)

08/03/2021 $ 7,800.00  Observação c
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

 

Montantes

atribuídos

 

Finalidades

Escola Santa Maria Mazzarello

09/03/2021 $ 10,486,014.00  Observação b

24/03/2021 $ 109,200.00  Observação d

Escola São João de Brito

08/03/2021 $ 17,200.00  Observação c

09/03/2021 $ 5,980,420.00  Observação b

24/03/2021 $ 122,850.00  Observação d

24/03/2021 $ 1,531,750.00  Observação e

Escola São João de Brito (Nocturno)

24/03/2021 $ 263,100.00  Observação e

Escola São João de Brito (Secção Inglesa)

03/03/2021 $ 6,600.00 2018/2019

Subsídio para aquisição de manuais escolares 

(Ano lectivo de 2018/2019).

04/03/2021 $ 224,656.00 

Subsídio de escolaridade gratuita.

08/03/2021 $ 7,100.00  Observação c

09/03/2021 $ 4,179,574.00  Observação b

24/03/2021 $ 163,800.00  Observação d

24/03/2021 $ 1,046,400.00  Observação e

Escola São Paulo

09/03/2021 $ 57,077,784.00  Observação b

24/03/2021 $ 12,972,600.00  Observação e

24/03/2021 $ 1,228,500.00  Observação d

Escola Secundária Lou Hau

09/03/2021 $ 29,717,250.00  Observação b

24/03/2021 $ 8,770,000.00  Observação e

24/03/2021 $ 546,000.00  Observação d

Escola Secundária Millennium

24/03/2021 $ 2,499,450.00  Observação e

Escola Secundária Nocturna Xin Hua

24/03/2021 $ 1,973,250.00 

Escola Secundária Pui Ching

08/03/2021 $ 19,050.00  Observação c

24/03/2021 $ 1,023,750.00  Observação d

24/03/2021 $ 10,998,300.00  Observação e

Escola Secundária Pui Va

08/03/2021 $ 10,650.00  Observação c

09/03/2021 $ 35,359,180.00  Observação b

24/03/2021 $ 8,485,000.00  Observação e

24/03/2021 $ 791,700.00  Observação d
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

 

Montantes

atribuídos

 

Finalidades

Escola Secundária Sam Yuk de Macau

08/03/2021 $ 3,550.00  Observação c

09/03/2021 $ 2,170,256.00  Observação b

24/03/2021 $ 95,550.00  Observação d

24/03/2021 $ 1,180,950.00  Observação e

Escola Secundár ia Sam Yuk de Macau 

(Secção Inglesa)

08/03/2021 $ 3,550.00  Observação c

09/03/2021 $ 21,924,816.00  Observação b

24/03/2021 $ 450,450.00  Observação d

24/03/2021 $ 4,607,450.00  Observação e

Escola Secundária Técnico-Profissional da 

Associação Geral dos Operários de Macau

08/03/2021 $ 2,400.00  Observação c

09/03/2021 $ 15,671,636.00  Observação b

24/03/2021 $ 4,475,350.00  Observação e

24/03/2021 $ 354,900.00  Observação d

Escola Secundária Técnico-Profissional da 

Associação Geral dos Operários de Macau 

(Nocturno)

24/03/2021 $ 306,950.00  Observação e

Escola Seong Fan

24/03/2021 $ 1,578,600.00 

Escola Shá Lei Tau Cham Son

09/03/2021 $ 3,216,890.00  Observação b

24/03/2021 $ 122,850.00  Observação d

24/03/2021 $ 627,000.00  Observação e

Escola Tak Meng

08/03/2021 $ 11,400.00  Observação c

09/03/2021 $ 4,690,032.00  Observação b

24/03/2021 $ 81,900.00  Observação d

Escola Tong Nam

09/03/2021 $ 6,148,764.00  Observação b

24/03/2021 $ 1,353,600.00  Observação e

24/03/2021 $ 163,800.00  Observação d

Escola Tong Nam (Secundário)

08/03/2021 $ 6,550.00  Observação c

09/03/2021 $ 13,103,002.00  Observação b

24/03/2021 $ 3,343,450.00  Observação e

24/03/2021 $ 300,300.00  Observação d

Escola Tong Sin Tong

09/03/2021 $ 20,130,562.00  Observação b

24/03/2021 $ 4,148,400.00  Observação e

24/03/2021 $ 327,600.00  Observação d
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

 

Montantes

atribuídos

 

Finalidades

Escola Tong Sin Tong (Diurno)

08/03/2021 $ 3,550.00  Observação c

Escola Xin Hua

08/03/2021 $ 8,400.00  Observação c

08/03/2021 $ 10,650.00  Observação c

09/03/2021 $ 12,928,770.00  Observação b

09/03/2021 $ 13,414,950.00  Observação b

24/03/2021 $ 2,717,850.00  Observação e

24/03/2021 $ 3,946,500.00  Observação e

24/03/2021 $ 300,300.00  Observação d

24/03/2021 $ 245,700.00  Observação d

Federação das Associações dos Operários 

de Macau

22/03/2021 $ 2,712,350.00  Observação a

Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais 

Sheng Kung Hui Macau

17/03/2021 $ 200,000.00 

Concessão de subsídio para a realização do pla-

no «Estudam e Criam em conjunto o futuro».

22/03/2021 $ 6,696.30 

Concessão do subsídio para realização de acti-

vidades.

22/03/2021 $ 5,234,800.00  Observação a

Igreja Metodista de Macau 22/03/2021 $ 1,768,625.00  Observação a

Instituto Salesiano da Imaculada Conceição

03/03/2021 $ 73,350.00 2020/2021

Concessão do subsídio para a viagem de finalis-

tas do ensino secundário complementar (Ano 

lectivo de 2020/2021).

09/03/2021 $ 31,510,626.00  Observação b

24/03/2021 $ 655,200.00  Observação d

24/03/2021 $ 7,294,800.00  Observação e

Jardim de Infância Anexo à Escola Lou 

Hau

09/03/2021 $ 13,051,500.00  Observação b

Jardim de Infância Dom José da Costa Nunes

09/03/2021 $ 5,744,520.00  Observação b

22/03/2021 $ 344,400.00  Observação a

24/03/2021 $ 902,400.00  Observação e

Jardim Infantil da Cáritas

08/03/2021 $ 7,200.00  Observação c

09/03/2021 $ 3,191,400.00  Observação b
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Macau Special Olympics

03/03/2021 $ 19,088.80 2020

Concessão do subsídio para realização de activi-

dades do «Dia de Atenção ao Desenvolvimento 

Infantil 2020».

08/03/2021 $ 7,862,400.00 

Concessão de subsídio para o serviço de apoio 

itinerante.

08/03/2021 $ 577,456.00 

2020/2021

Concessão de subsídio para o fornecimento de 

refeições saudáveis de pequeno-almoço e almoço 

e para o serviço de transporte de ida/volta da 

escola para os alunos com necessidades educati-

vas especiais (Ano lectivo de 2020/2021).

22/03/2021 $ 1,325,850.00  Observação a

Rede de Serviços Juvenis Bosco

22/03/2021 $ 3,204,700.00  Observação a

Secção Infantil e Primária do Colégio Mateus 

Ricci

08/03/2021 $ 2,400.00  Observação c

Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau)

09/03/2021 $ 38,088,598.00  Observação b

24/03/2021 $ 668,850.00  Observação d

24/03/2021 $ 8,889,750.00  Observação e

Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau) 

(Sucursal)

08/03/2021 $ 3,550.00  Observação c

União Geral das Associações dos Morado-

res de Macau

22/03/2021 $ 6,370,575.00  Observação a

Vision Power Youth Association

22/03/2021 $ 15,000.00 

Concessão do subsídio para realização de acti-

vidades.

Alunos

08/03/2021 $ 4,400,000.00 2020/2021

Plano de Financiamento para a Frequência de 

Cursos de Docência de Português e de Línguas 

(Ano lectivo de 2020/2021).

17/03/2021 $ 367,666.00 

2020/2021

Concessão de subsídio para o fornecimento de 

refeições saudáveis de pequeno-almoço e almoço 

para os alunos com necessidades educativas 

especiais (Ano lectivo de 2020/2021).
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Data da 

atribuição 

dos apoios
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atribuídos
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Alunos

17/03/2021 $ 91,850.00  Observação c

Pessoal do docente

23/03/2021 $ 71,328.00 

2020/2021

Subsídio para o desenvolvimento profissional, 

subsídio directo e prémio de antiguidade para o 

pessoal docente (Ano lectivo 2020/2021).

2017-2019 15

Residentes de Macau com idade igual ou su-

perior a 15 anos participantes no «Programa 

de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 

Contínuo» para os Anos de 2017 a 2019

24/03/2021 $ 545,090.00 2019 8 2019 12 2017-

2019

229

Atribuição de um subsídio para financiar a par-

ticipação em cursos ou exames de credenciação 

locais, entre Agosto de 2019 a Dezembro de 

2019, abrangidos pelo «Programa de Desenvol-

vimento e Aperfeiçoamento Contínuo» para os 

anos de 2017 a 2019 (n.º de residentes financia-

dos: 229).

2020-2023 15

Residentes de Macau com idade igual ou 

superior a 15 anos participantes no «Progra-

ma de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 

Contínuo» para os Anos de 2020 a 2023

02/03/2021 $ 6,182,427.00 2020 11 2020-2023

1082

Atribuição de um subsídio para financiar aos 

pedidos individuais ou exames de credenciação, 

entre Novembro de 2020, abrangidos pelo «Pro-

grama de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 

Contínuo» para os anos de 2020 a 2023 (n.º de 

residentes financiados: 1082).

03/03/2021 $ 742,888.00 2020 10 12 2020-2023

674

Atribuição de um subsídio para financiar a par-

ticipação em cursos ou exames de credenciação 

locais, entre Outubro a Dezembro de 2020, 

abrangidos pelo «Programa de Desenvolvimento 

e Aperfeiçoamento Contínuo» para os anos de 

2020 a 2023 (n.º de residentes financiados: 674).

04/03/2021 $ 1,214,465.00 2020 10 12 2020-2023

583

Atribuição de um subsídio para financiar a par-

ticipação em cursos ou exames de credenciação 

locais, entre Outubro a Dezembro de 2020, 

abrangidos pelo «Programa de Desenvolvimento 

e Aperfeiçoamento Contínuo» para os anos de 

2020 a 2023 (n.º de residentes financiados: 583).
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atribuição 
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atribuídos

 

Finalidades

2020-2023 15

Residentes de Macau com idade igual ou su-

perior a 15 anos participantes no «Programa 

de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 

Contínuo» para os Anos de 2020 a 2023

05/03/2021 $ 964,771.00 2020 10 12 2020-2023

949

Atribuição de um subsídio para financiar a par-

ticipação em cursos ou exames de credenciação 

locais, entre Outubro a Dezembro de 2020, 

abrangidos pelo «Programa de Desenvolvimento 

e Aperfeiçoamento Contínuo» para os anos de 

2020 a 2023 (n.º de residentes financiados: 949).

08/03/2021 $ 10,392,652.00 2020 10 11 2020-2023

7260

Atribuição de um subsídio para financiar a par-

ticipação em cursos ou exames de credenciação 

locais, entre Outubro a Novembro de 2020, 

abrangidos pelo «Programa de Desenvolvimento 

e Aperfeiçoamento Contínuo» para os anos de 

2020 a 2023 (n.º de residentes financiados: 7260).

30/03/2021 $ 8,113,487.00 2020 12 2020-2023

1396

Atribuição de um subsídio para financiar aos 

pedidos individuais ou exames de credenciação, 

entre Dezembro de 2020, abrangidos pelo «Pro-

grama de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 

Contínuo» para os anos de 2020 a 2023 (n.º de 

residentes financiados: 1396).

4/3/2021

9/3/2021

$ 5,606,810.00 2020 11 2021 1 2020-

2023

4706

Atribuição de um subsídio para financiar a par-

ticipação em cursos ou exames de credenciação 

locais, entre Novembro de 2020 a Janeiro de 

2021, abrangidos pelo «Programa de Desenvol-

vimento e Aperfeiçoamento Contínuo» para os 

anos de 2020 a 2023 (n.º de residentes financia-

dos: 4706).

Chio San Hou

03/03/2021 $ 660.00 

Actividade do «Dia Nacional de Luto pelas víti-

mas do Massacre de Nanjing».
韵

Zhao Yun

03/03/2021 $ 660.00 
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Entidades beneficiárias
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atribuição 
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Fan Yajing

03/03/2021 $ 660.00 21

Concessão do subsídio para participação da 

actividade do 21.º aniversário do regresso de 

Macau à Pátria.

Zhang Meimei

03/03/2021 $ 660.00 

Kuok I Cheng

09/03/2021 $ 2,800.00 

Concessão do subsídio para fornecimento de 

estágio a alunos das instituições de ensino supe-

rior de Macau.
22/03/2021 $ 1,650.00 

Lao Sin Hang

09/03/2021 $ 400.00 

22/03/2021 $ 550.00 

Tai Chi Chong

09/03/2021 $ 3,000.00 

22/03/2021 $ 2,850.00 

Kam Cheok Lam

10/03/2021 $ 17,190.00 

Subsídios de propinas.

Kam Hin Chong

17/03/2021 $ 1,600.00 5

Subsídio para a Final Nacional da 5.ª edição da 

«Aprendizagem e Apresentação da Constitui-

ção» pelos estudantes do país.Zhou Ting

17/03/2021 $ 1,549.00 

Observações:

a. Concessão de subsídio para prestação de serviços de acon-
selhamento aos alunos nas escolas de Macau (Ano lectivo de 
2020/2021).   

b. Subsídio de escolar idade gratuita (Ano lectivo de 
2020/2021).   

c. Subsídio para aquisição de manuais escolares (Ano lectivo 
de 2020/2021).   

d. Plano de Subsídio para Actividades Extracurriculares 
(Ano lectivo de 2020/2021).   

e. Concessão do subsídio para melhoria do rácio turma/pro-
fessor ou do rácio professor/aluno (Ano lectivo de 2020/2021).

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 7 de Maio de 2021.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 37 200,00)

a. 2020/2021

b. 2020/2021

c. 2020/2021

d. 2020/2021

e. 2020/2021

 

 $37,200.00
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INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.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 sede do Instituto do Des-
porto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em 
Macau, podendo ser consultada no local indicado, dentro do 
horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 
horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na 
página electrónica do Instituto do Desporto (http://www.sport.
gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a lista defini-
tiva dos candidatos ao concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uni-
formizada, para o preenchimento de um lugar vago de técnico 
superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico supe-
rior, área de comunicação em língua portuguesa, do quadro do 
pessoal do Instituto do Desporto, e dos que vierem a verificar-se 
neste Instituto até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 8, II Série, de 24 de Fevereiro de 2021.

Instituto do Desporto, aos 13 de Maio de 2021.

O Presidente do Instituto, substituto, Lau Cho Un.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

(Ref. do Concurso n.º A25/IS/2020)

Classificativa final dos candidatos ao concurso de acesso, 
condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento 
de dezassete lugares de inspector sanitário de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de inspector sanitário, providos em regime 
de contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 53, II Série, de 30 de 
Dezembro de 2020:

Candidatos aprovados:  valores

1.º Chong Chon Hoi ....................................................... 77,25

2.º Zhang Jianfa .............................................................. 76,84

3.º Lei Hao Pan  .............................................................. 75,75

4.º Chan Keang San  ....................................................... 75,17

5.º Lei Hoi Io  .................................................................. 75,00

6.º Wai Cheng Man  ........................................................ 74,42

7.º Cheang Sou I .............................................................. 74,25

8.º Lam Chak Po  ............................................................ 73,84

體 育 局

公 告

23/2017

14/2016

818

http://www.sport.gov.mo/ http://www.

safp.gov.mo/

 

 $1,303.00

衛 生 局

名 單

A25/IS/2020

1.º  ..................................................................... 77.25

2.º  ..................................................................... 76.84

3.º  ..................................................................... 75.75

4.º  ..................................................................... 75.17

5.º  ..................................................................... 75.00

6.º  ..................................................................... 74.42

7.º  ..................................................................... 74.25

8.º  ..................................................................... 73.84
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9.º  ..................................................................... 73.75

10.º  ..................................................................... 73.59

11.º  ..................................................................... 72.67

12.º  ..................................................................... 72.50

13.º  ..................................................................... 72.17

14.º  ..................................................................... 71.75

15.º  ..................................................................... 71.34

16.º  ..................................................................... 70.92

17.º  ..................................................................... 69.50

23/2017 14/2016

 

 

   

 $2,798.00

公 告

04919/04-T

2

Candidatos aprovados:  valores

9.º Chang Fan Wa  .......................................................... 73,75

10.º Fong Ka Chon ............................................................ 73,59

11.º Sio Ka Lai ................................................................... 72,67

12.º Wong Un Man ............................................................ 72,50

13.º Ku Ip Hei .................................................................... 72,17

14.º Leong Ka Chon  ........................................................ 71,75

15.º Ng San Wu  ................................................................. 71,34

16.º Tong Sio Long ............................................................ 70,92

17.º Lam Meng Long  ....................................................... 69,50

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 
interpor recurso da presente lista para a entidade que autorizou 
a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, contados do 
dia seguinte à data da publicação da presente lista no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 30 de Abril de 2021).

Serviços de Saúde, aos 21 de Abril de 2021.

O Júri:

Presidente: Fong Wai Teng, inspector sanitário especialista 
principal.

Vogais efectivos: Vong Chi Ming Domingos, inspector sani-
tário especialista principal; e

 Chong Si Hoi, inspector sanitário especialista principal.

(Custo desta publicação $ 2 798,00)

Anúncio

(Ref. do Concurso n.º 04919/04-T)

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 de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técni-
co, área de engenharia civil, 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 49, II Série, de 4 
de Dezembro de 2019, a entrevista de selecção, com a dura-
ção de cerca de 30 minutos, terá lugar a 31 de Maio, 1 e 3 de 
Junho de 2021, e será realizada na sala de reunião do Depar-
tamento de Instalações e Equipamentos dos Serviços de Saúde, 
situada no andar C2 do Edifício da Clínica Médico-Cirúrgica 
do Centro Hospitalar Conde de S. Januário.
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http://www.ssm.gov.mo/

http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,620.00

通 告

01/IGEQF/2021

24/2018 178/2019

8/99/M

 

 

      

 寳

     内  

50% 30% 20%

0 20

9.5

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 13 de Maio de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

Aviso

(Ref. da Prova n.º: 01/IGEQF/2021)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secre-
tária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Maio de 
2021, conforme regulado pelo Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de 
Março, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 
e Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019, é nomeado 
o júri da prova de avaliação para o reconhecimento de equi-
valência total ao internato geral, de Chou Wai Si Diana, Fong 
Ka Wa, Ip Iek Cheong, Lau Kin Chi, Lei Iat Heng, Lei Man 
Kin, Leong Ka Hou, Lo Sio Fong, San Wan Hei, Tang Hao I e 
Zhong Yuan, com a seguinte composição:

Composição do júri:

Presidente: Dr.ª Tong Van Ieng, chefe de serviço de ginecolo-
gia e obstetrícia.

Vogais efectivas: Dr.ª Ao Hei, médica consultora de pedia-
tria; e

Dr.ª Lam Kuo, médica assistente de medicina familiar.

Vogais suplentes: Dr.ª Mok Ka Pou, médica consultora de 
imagiologia; e

Dr. Ip Kar Hung, médico assistente de medicina interna.

Métodos de prova: prova escrita de conhecimentos (a língua 
a utilizar na prova é o inglês, 50% do valor total), prova oral 
(30% do valor total) e prova curricular (20% do valor total), as 
três provas previstas são eliminatórias.

Sistema de classificação: os resultados obtidos em cada uma 
das provas acima referidas e na classificação final são indicados 
sob a forma de classificação, na escala de 0 a 20 valores, são 
excluídos os candidatos que nas provas ou na classificação final 
obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

Data de prova: 31 de Maio de 2021 (prova escrita de conhe-
cimentos) e 1 de Junho de 2021 (prova oral e prova curricular).
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Local de prova: sala de reunião da Academia Médica de Ma-
cau, situada no 19.º andar do Edifício Hotline, na Alameda Dr. 
Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Macau.

Hora de prova e observações: o horário de prova e as ob-
servações encontram-se afixados, na secretaria da Academia 
Médica de Macau, situada no 19.º andar do Edifício Hotline, 
na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Macau, e 
disponível no website destes Serviços (https://www.ssm.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 13 de Maio de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Anúncio

Concurso Público n.º 001/FSS/2021

Prestação de serviços de limpeza das instalações e 

equipamentos do Fundo de Segurança Social

Faz-se público que, de acordo com o despacho da Ex.ma Se-
nhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de 
Maio de 2021, se encontra aberto o concurso público para a 
prestação de serviços de limpeza das instalações e equipamen-
tos do Fundo de Segurança Social.

1. Entidade que põe o serviço a concurso: Fundo de Segu-
rança Social (FSS).

2. Modalidade do procedimento: concurso público.

3. Objectivo: prestação de serviços de limpeza das instala-
ções e equipamentos do FSS (incluindo serviços de limpeza 
fixa e serviços de limpeza com pessoal destacado no local) 
durante o período entre 1 de Janeiro de 2022 e 31 de Março de 
2024, por um período de 27 meses.

4. Local, dia e hora limite para a obtenção do processo do 
concurso e o preço para a obtenção da sua cópia:

Local: recepção das instalações do FSS no 18.º andar 
do Edifício China Civil Plaza, sita na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 249-263, Macau.

Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim Ofi-
cial da RAEM até ao termo do prazo para a entrega de propos-
tas.

Hora: 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).

Os interessados devem pagar a quantia de $100,00 (cem 
patacas), em numerário, equivalente ao custo da respectiva 
reprodução para a obtenção da cópia destes documentos, ou 
fazer a transferência gratuita destes documentos pela Internet 
na página electrónica do FSS (http://www.fss.gov.mo).
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 $3,942.00

通 告

Rec01/2021

23/2017 14/2016

5. Critérios de apreciação: 

5.1 Preço proposto: 60%;

5.2 Experiência, nos últimos 5 anos, na prestação de serviços 
de limpeza para escritórios semelhantes: 20%;

5.3 Certificação da qualidade do serviço de limpeza prestado 
pelo concorrente: 5%;

5.4 Tempo de exercício da actividade de limpeza: 10%;

5.5 Percentagem dos trabalhadores de limpeza residentes em 
relação ao número total de trabalhadores de limpeza na pre-
sente prestação de serviços: 5%.

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa dias, a contar da data do acto público 
do concurso.

7. Caução provisória: $30 000,00 (trinta mil patacas), a pres-
tar mediante pagamento em numerário ou mediante garantia 
bancária.

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

Local: recepção das instalações do FSS no 18.º andar 
do Edifício China Civil Plaza, sita na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 249-263, Macau.

Dia e hora limite: 22 de Junho de 2021, terça-feira, até às 
12,00 horas.

9. Local, dia e hora do acto público do concurso:

Local: sala de reuniões das instalações do FSS no 18.º andar 
do Edifício China Civil Plaza, sito na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 249-263, Macau.

Dia e hora: 23 de Junho de 2021, quarta-feira, pelas 9,30 ho-
ras.

Os concorrentes ou os seus representantes poderão fazer-
-se representar no acto público de abertura das propostas para 
esclarecimento de eventuais dúvidas acerca da documentação 
integrante da proposta.

10. Documentos adicionais de esclarecimento: os concorren-
tes deverão consultar a página electrónica do FSS (http://www.
fss.gov.mo), a partir de 20 de Maio de 2021, quinta-feira até à 
data limite para a entrega das propostas, para tomar conheci-
mento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Fundo de Segurança Social, aos 13 de Maio de 2021.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 3 942,00)

Aviso

(Recrutamento n.º Rec01/2021)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 7 de Maio de 2021, e nos 
termos definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
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«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos» com as alterações introdu-
zidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, na Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017 
e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos», se encontra aberto o concurso de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de 
gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares de 
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, área de administração pública, em regime de contrato 
administrativo de provimento, do Fundo de Segurança Social, e 
dos que vierem a verificar-se neste FSS 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 necessá-
rias ao exercício de funções de técnico superior, área de admi-
nistração pública. 

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

2. Caracterização do conteúdo funcional

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

3. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área de administração pública, tendo em 
vista a fundamentação de tomada de decisões; participação em 
reuniões para análise de projectos ou programas; participação 
na concepção, redacção e implementação de projectos; pro-
ceder à adaptação de métodos e processos científico-técnicos; 
propostas de soluções com base em estudos e tratamento de 
dados; exercício de funções consultivas; supervisão ou coorde-
nação de outros trabalhadores.

4. Vencimento, direitos e regalias

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

5. Forma de provimento

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».
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6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que corresponda 
a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-
ciatura, em administração pública, 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 candidatura (até ao 
dia 9 de Junho de 2021) e se encontrem nas situações indicadas 
no n.º 3 do artigo 12.º do REGA n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo REGA 
n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 2.º do REGA n.º 23/2017.

7. Formas e prazo de apresentação de candidatura

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 (21 de Maio a 9 de Junho de 2021);

7.2 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. 

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 apresentação de 
candidaturas e no 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), no Fundo de Segu-
rança Social, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 249- 
-263, Edf. China Civil Plaza, 18.º andar, 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;
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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 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:

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

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

8.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e 
dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
8.1 podem ser simples ou autenticadas.

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

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

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

8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos 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 — Provas de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminató-
rio;

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.

10. Objectivos dos métodos de selecção

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

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 40%;

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 no Fundo de 
Segurança Social, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 249-263, Edf. China Civil Plaza, 18.º andar, Macau, e dis-
ponibilizadas na página electrónica dos SAFP, em http://www.
safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do Fundo de 
Segurança Social em http://www.fss.gov.mo/, sendo publicados 
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 aplicação dos métodos 
de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, afixados no Fundo de Segurança 
Social, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 249-263, 
Edf. China Civil Plaza, 18.º andar, Macau, e disponibilizados 
na página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, 
bem como na página electrónica do Fundo de Segurança So-
cial, em http://www.fss.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no Fundo de 
Segurança Social, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 249-263, Edf. China Civil Plaza, 18.º andar, Macau, e dis-
ponibilizadas na página dos SAFP, em http://www.safp.gov.
mo/, bem como na página electrónica do Fundo de Segurança 
Social, em http://www.fss.gov.mo/, sendo publicados no Boletim 
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Oficial da Região Administrativa Especial de Macau os anún-
cios com indicação dos locais em que as mesmas se encontram 
afixadas e podem ser consultadas.

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

15. Programa das provas

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

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

15.3 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau actualmente em vigor aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro;

15.4 Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos) alterada pela Lei n.º 12/2015 e pela Lei 
n.º 4/2017;

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

15.6 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;

15.7 Lei n.º 8/2004 (Princípios relativos à avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Públicos);

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

15.9 Lei n.º 8/2006 (Regime de Previdência dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos), alterada pela Lei n.º 3/2009 e Lei 
n.º 4/2010;

15.10 Regulamento Administrativo n.º 21/2017 (Organização 
e funcionamento do Fundo de Segurança Social);

15.11 Lei n.º 4/2010 (Regime de Segurança Social), alterada 
pela Lei n.º 6/2018;

15.12 Lei n.º 7/2017 (Regime de previdência central não obri-
gatório);

15.13 Regulamento Administrativo n.º 33/2017 (Disposições 
complementares do regime de previdência central não obriga-
tório);

15.14 Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais);

15.15 Lei n.º 7/2008 (Lei das relações de trabalho), o conteú-
do deste diploma legal foi republicado pelo Despacho de Chefe 
de Executivo n.º 134/2020;

15.16 Decreto-Lei n.º 6/99/M (Regime jurídico dos fundos 
privados de pensões), de 8 de Fevereiro, com as alterações in-
troduzidas pela Lei n.º 10/2001;
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 $15,277.00

15.17 Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro – Re-
gime das despesas com obras e aquisição de bens e serviços, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio;

15.18 Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho – Regula o pro-
cesso de aquisição de bens e serviços;

15.19 Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro – Aprova o 
regime jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas;

15.20 Lei n.º 15/2017 – Lei de enquadramento orçamental;

15.21 Regulamento Administrativo n.º 2/2018 – Regulamen-
tação da Lei de enquadramento orçamental;

15.22 Conhecimento profissional sobre a área de administra-
ção pública;

15.23 Políticas na área da segurança social;

15.24 Elaboração de proposta, relatório, aperfeiçoamento de 
procedimento, definição de política, entre outros instrumentos 
públicos da área de administração pública;

15.25 Assuntos de actualidade.

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), sendo proibido o uso da má-
quina calculadora e a consulta de outros livros ou informações 
de referência, através de qualquer forma (incluindo o uso de 
produtos electrónicos).

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009, «Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, 
da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introdu-
zidas 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: Ho Hoi Sang, chefe da Divisão de Assuntos Ge-
rais do Regime de Previdência.

Vogais efectivos: Ip Iao In, técnico superior assessor; e

Leong Iok Mei, técnica superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes: Chan Chi Kin, técnico superior assessor 
principal; e

Kuoc Ieng, técnica superior assessora.

Fundo de Segurança Social, aos 12 de Maio de 2021.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 15 277,00)
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海 事 及 水 務 局

公 告

001/DSAMA/2021

http://www.marine.gov.mo

 

 $1,258.00

通 告

23/2017

14/2016

 

 $1,224.00

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

(Concurso Público n.º 001/DSAMA/2021)

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para «Pres-
tação do serviço de segurança nas instalações da DSAMA», 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 17, II Série, de 28 de Abril de 2021, 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 na Divisão Financeira do Departa-
mento 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 disponíveis na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Assuntos Ma-
rítimos e de Água (http://www.marine.gov.mo).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 11 de Maio de 2021.

A  Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

Aviso

Torna-se público que, nos termos definidos no n,º 4 do artigo 
35.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada no balcão de atendimen-
to do Centro de Prestação de Serviços ao Público da Direcção 
dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, e publicado 
no website da DSAMA, o local, data e hora da realização da 
prova de conhecimentos (prova prática) dos candidatos ao con-
curso de acesso, de prestação de provas, condicionado, para o 
preenchimento de dois lugares de pessoal marítimo principal, 
1.º escalão, da carreira de pessoal marítimo, provido em regi-
me de contrato administrativo de provimento do pessoal da 
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, cujo 
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 
20 de Janeiro de 2021.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 10 de Maio de 2021.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)
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建 設 發 展 辦 公 室

公 告

b

 

 $1,065.00

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 230

7 8

10. 

11. 

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncios

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas, de 11 de Maio de 2021, para os devidos efeitos 
se publica que o procedimento de concurso de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 
de gestão uniformizada, para o preenchimento de três lugares 
vagos de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de 
motorista de ligeiros, em regime de contrato administrativo 
de provimento do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-
-estruturas, e dos que vierem a verificar-se neste Gabinete até 
ao termo da validade do concurso, publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, 
de 1 de Abril de 2020, foi declarado extinto por inutilidade 
superveniente, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do 
artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
12 de Maio de 2021.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

 Concurso público de empreitada 

de obra pública designada por 

«Empreitada de melhoramento das instalações 

electromecânicas da passagem superior para peões junto da 

ETAR da Península de Macau»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Região Administrativa 
Especial de Macau.

2. Serviço por onde corre o procedimento do concurso: Ga-
binete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto da empreitada: melhoramento das instalações da 
passagem superior para peões.

5. Local de execução: na passagem superior para peões junto 
da ETAR na Avenida da Amizade da península de Macau.

6. Obra dividida por partes: não.

7. Admissibilidade de apresentação de anteprojecto: não.

8. Tipo de empreitada: por série de preços.

9. Prazo de execução da obra: o prazo máximo global de exe-
cução é de 230 (duzentos e trinta) dias de trabalho (indicado 
pelo concorrente; deve consultar os pontos 7 e 8 do preâmbulo 
do programa do concurso).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: pessoas, singulares ou colec-
tivas, inscritas na DSSOPT na modalidade de execução de 
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12. 

40/99/M

13. 

9:00 12:45 14:30 17:00

$1,000.00

14. 

15. 

16. 90

74/99/M

17. $120,000.00

18. 5%

5%

19. 

obras, bem como aquelas que à data limite de apresentação de 
propostas tenham requerido ou renovado a referida inscrição, 
sendo que neste último caso a admissão é condicionada ao de-
ferimento do pedido de inscrição ou renovação. 

As pessoas, singulares ou colectivas, por si ou em agrupa-
mento, só podem submeter uma única proposta.

12. Modalidade jurídica da associação a adoptar pelo con-
corrente em agrupamento a quem venha eventualmente a ser 
adjudicada a empreitada: consórcio externo nos termos previs-
tos no Código Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/99/M, 
de 3 de Agosto.

13. Local e hora para consulta do processo do concurso e ob-
tenção de cópias: 

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 9.º andar. 

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

Cópias do processo do concurso: versão digital, mediante o 
pagamento de $1 000,00 (mil patacas).

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

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 9.º andar. 

Data e hora limite: dia 10 de Junho de 2021, quinta-feira, até 
às 17,00 horas.

Em caso de encerramento do Serviço (GDI) na hora limite 
para a entrega de propostas por motivo de força maior, o prazo 
para a entrega das propostas é adiado para o primeiro dia útil 
seguinte à mesma hora.

15. Língua a utilizar na redacção da proposta: a proposta e 
os documentos que a acompanham (excepto a descrição ou a 
especificação de produtos) devem estar redigidos numa das 
línguas oficiais da RAEM. Quando redigidos noutra língua, 
devem ser acompanhados de tradução legalizada, a qual preva-
lece para todos e quaisquer efeitos.

16. Prazo de validade das propostas: 90 (noventa) dias, a 
contar a partir da data de encerramento do acto público do 
concurso, prorrogável, nos termos do artigo 93.º do Decreto-
-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro.

17. Caução provisória: $120 000,00 (cento e vinte mil pata-
cas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancá-
ria ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

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

19. Data de realização do acto público do concurso:

Local: sala de reunião do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo 
Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º andar.

Dia e hora: 11 de Junho de 2021, sexta-feira, pelas 9,30 horas.
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74/99/M

20. 

50%

30%

20%

21. 

 

 $5,154.00

Em caso de encerramento do Serviço (GDI) para o referido 
acto público, por motivo de força maior ou qualquer outro mo-
tivo impeditivo, a data de realização do acto público do con-
curso é adiada para o primeiro dia útil seguinte à mesma hora.

Os concorrentes ou os seus representantes devidamente 
mandatados devem estar presentes no acto público para os 
efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 
de Novembro, e para esclarecer eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso.

20. Critérios de apreciação das propostas:  

— Preço da empreitada: 50%;

— Prazo de execução: 30%;

— Experiência e qualidade em obras: 20%.

21. Critério de adjudicação:

A adjudicação é efectuada ao concorrente com pontuação 
total mais elevada, e no caso de haver empate na pontuação to-
tal mais elevada, a adjudicação é efectuada ao concorrente com 
a proposta de preço mais baixo.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
13 de Maio de 2021.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 5 154,00)
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