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三、以附件形式公佈委任理由及獲委任人的學歷及專業簡
歷。

3. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da
nomeação e ao currículo académico e profissional do nomeado.
12 de Janeiro de 2022.

二零二二年一月十二日
行政長官

賀一誠

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

––––––––––

––––––––––

附件

ANEXO

委任陳家耀擔任文化發展基金行政委員會成員職務的理由
如下：
——職位出缺；
——陳家耀的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任文
化發展基金行政委員會成員職務。
學歷

Fundamentos da nomeação de Chan Ka Io para exercer as
funções de membro do Conselho de Administração do Fundo
de Desenvolvimento da Cultura:
— Vacatura do cargo;
— Competência profissional e aptidão para o exercício das
funções de membro do Conselho de Administração do Fundo
de Desenvolvimento da Cultura, por parte de Chan Ka Io, que
se demonstram pelo curriculum vitae.
Currículo académico

——澳門理工學院中葡翻譯學士；
——澳門大學法學士；
——葡萄牙里斯本大學藥學學士。
專業簡歷

— Licenciado em Tradução e Interpretação Chinês-Português pelo Instituto Politécnico de Macau;
— Licenciado em Direito pela Universidade de Macau;
— Licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade
de Lisboa em Portugal.
Currículo profissional

——20 07年7月至2010年2月，衛生局高級技術員（藥劑範
疇）；
——2010年2月至4月，衛生局高級技術員（法律範疇）；
——2010年4月至2014年12月，運輸工務司司長辦公室高級
技術員（法律範疇）；
——2014年12月至2015年8月，民政總署高級技術員（法律
範疇）；
——2 015年9月至今，社會文化司司長辦公室高級技術員
（法律範疇）。

第 5/2022 號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職
權，並根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共
行政工作人員通則》第三十條第一款b項的規定，作出本批示。

一、以臨時定期委任方式委任新聞局編制人員穆欣欣在澳
門科學館股份有限公司擔任職務，自二零二二年一月十九日起，
為期一年。

第 3 期 —— 2022 年 1 月 19 日

— De Julho de 2007 a Fevereiro de 2010, técnico superior
(área farmacêutica) dos Serviços de Saúde;
— De Fevereiro a Abril de 2010, técnico superior (área jurídica)
dos Serviços de Saúde;
— De Abril de 2010 a Dezembro de 2014, técnico superior
(área jurídica) do Gabinete do Secretário para os Transportes
e Obras Pública;
— De Dezembro de 2014 a Agosto de 2015, técnico superior
(área jurídica) do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais;
— De Setembro de 2015 até à presente data, técnico superior
(área jurídica) do Gabinete da Secretária para os Assuntos
Sociais e Cultura.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 5/2022
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º do Estatuto dos Trabalhadores
da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, o Chefe do Executivo
manda:
1. É nomeada, em comissão eventual de serviço, Mok Ian
Ian, pessoal do quadro do Gabinete de Comunicação Social,
para desempenhar funções no Centro de Ciência de Macau,
S.A., pelo período de um ano, a partir de 19 de Janeiro de
2022.
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二、擔任上款所指職務的報酬由澳門科學館股份有限公司
的股東會訂定及由該公司承擔。
三、按原薪俸計算繼續為醫療福利、退休金及撫卹金作出的
扣除，屬僱主實體負擔的部分，由澳門科學館股份有限公司承
擔。
四、本批示自公佈日起生效。
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2. A remuneração pelo exercício das funções referidas no
número anterior é fixada pela assembleia geral do Centro de
Ciência de Macau, S.A. e é por este suportada.
3. Cabe ao Centro de Ciência de Macau, S.A. suportar
os encargos com os descontos, reportados ao vencimento de
origem, para efeitos de assistência na doença, aposentação e
sobrevivência, na parte respeitante à entidade patronal.
4. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publicação.

二零二二年一月十四日

14 de Janeiro de 2022.
行政長官

賀一誠

–––––––

–––––––

二零二二年一月十四日於行政長官辦公室
辦公室主任

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

許麗芳

政 府 總 部 事 務 局

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 14 de Janeiro de 2022.
— A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS
DA SEDE DO GOVERNO

批 示 摘 錄
Extractos de despachos
透過行政長官辦公室主任二零二一年十一月三十日批示：
根據現行第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四
條第二款、第三款及第六條第四款的規定，下列人員在本局擔任
職務的長期行政任用合同，自下述日期起續期三年：
——何海平，第二職階一等行政技術助理員，自二零二二年
一月二十八日；
——黃志華，第三職階重 型車輛司機，自二零二二年一月
三十日。
根據現行第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四
條第二款、第三款及第六條第一款的規定，下列人員在本局擔任
職務的行政任用合同，自下述日期起續期壹年：
—— 余文 輝，第一職階首席特級行政 技術助理員，自二零
二二年二月一日；
—— 張霆豐，第二職 階勤雜人員，自二零二二年一月十六
日。
透過簽署人二零二一年十二月二日批示：
根據現行第14/2009號法律《公務人員職程制度》第十三條
第一款（二）項、第二款（三）項、（四）項及第三款，以及現行第
12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條第二款及第三

Por despachos da chefe do Gabinete do Chefe do Executivo,
de 30 de Novembro de 2021:
O pessoal abaixo identificado — renovados os contratos administrativos de provimento de longa duração, para o exercício
de funções nestes Serviços, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º e do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, pelo
período de três anos, a partir das datas a seguir indicadas:
— Ho Hoi Peng, assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 2.º escalão, a partir de 28 de Janeiro de 2022;
— Wong Chi Wa, motorista de pesados, 3.º escalão, a partir
de 30 de Janeiro de 2022.
O pessoal abaixo identificado — renovados os contratos administrativos de provimento, para o exercício de funções nestes
Serviços, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º e do n.º 1 do
artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, pelo período de um
ano, a partir das datas a seguir indicadas:
— U Man Fai, assistente técnico administrativo especialista
principal, 1.º escalão, a partir de 1 de Fevereiro de 2022;
— Cheong Teng Fong, auxiliar, 2.º escalão, a partir de 16 de
Janeiro de 2022.
Por despachos da signatária, de 2 de Dezembro de 2021:
O pessoal abaixo identificado — alterada, por averbamento, a
cláusula 3.ª dos seus contratos, para o exercício de funções
nestes Serviços, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e das alíneas
3) e 4) do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), em vigor,

