
 

 

 

Lista 

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de 

prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º 

escalão, área de informática, da carreira de técnico, do quadro de pessoal do Gabinete 

do Presidente do Tribunal de Ú ltima Instância, aberto por aviso publicado no Boletim 

Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, n.º 15, II Série, de 15 de Abril de 

2015: 

 

Candidatos aprovados:                                       Valores 

1. Lai Ka Leong .................................................................................... 71.20 

2. Wong Man In .................................................................................... 68.60 

3. Chan Ngai Tong ................................................................................ 60.70 

4. Chao Nga Fong ................................................................................. 59.25 

5. Ieong Pan .......................................................................................... 58.75 

6. Kan Wai Lung ................................................................................... 57.63 

7. Leong Wa Kuan ................................................................................. 57.43 

8. Lam U Tou ........................................................................................ 56.15 

9. Chan Ka Pou ..................................................................................... 50.85 

10. Lai Wai Hong .................................................................................... 50.55 

11. Ho Soi Meng ..................................................................................... 50.10 

 

Observações: 

a) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 

23/2011 «Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos 

trabalhadores dos serviços públicos»: 

24 candidatos excluídos por terem faltado ou desistidos à prova de 

conhecimentos; 

 

b) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 

23/2011 «Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos 

trabalhadores dos serviços públicos»: 

1 candidato excluído por ter faltado à entrevista profissional; 

 

c) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Administrativo n.º 

23/2011 «Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos 

trabalhadores dos serviços públicos»: 



 

 

 

24 candidatos excluídos por terem obtido classificação inferior a cinquenta 

valores na prova de conhecimentos. 

 

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 

«Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 

serviços públicos», os candidatos podem interpor recurso da presente lista, no prazo de 

dez dias úteis, contados da data da sua publicação no Boletim Oficial da Região 

Administrativa Especial de Macau, para a entidade que autorizou a abertura do 

concurso. 

 

(Homologada por despacho do Presidente do Tribunal de Ú ltima Instância, de 23 

de Setembro de 2015). 

 

Gabinete do Presidente do Tribunal de Ú ltima Instância, aos 18 de Setembro de 

2015. 

 

Júri 

 

Presidente 

Chan Iok Lin 

 

 

 

 

 

Vogal 

Wu In Peng 

Vogal 

Fung Wai Lim William 

 

 

 


