
 

 

 

Lista 

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

prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares de intérprete-tradutor de 2.ª 

classe, 1.º escalão (área de interpretação e tradução nas línguas chinesa e inglesa) da 

carreira de intérprete-tradutor, 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 24, II Série, de 15 de Junho de 2016: 

 

Candidatos aprovados:                                       Valores 

1. Chao Kit I .......................................................................................... 72.24 

2. Leong Sin I ........................................................................................ 71.86 

3. Pun Weng San ................................................................................... 62.78 

4. Lou Hao I .......................................................................................... 62.16 

5. Wu Kai I ............................................................................................ 61.22 

6. Chan Nga Lon ................................................................................... 59.86 

 

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»: 

- 49 candidatos excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos (prova 

escrita); 

- 3 candidatos excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos (prova 

oral). 

 

b) 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»: 

- 55 candidatos excluídos por terem obtido classificação inferior a cinquenta 

valores na prova de conhecimentos (prova escrita); 

- 22 candidatos excluídos por terem obtido classificação inferior a cinquenta 

valores na prova de conhecimentos (prova oral); 

- 2 candidatos excluídos por terem obtido classificação inferior a cinquenta 

valores na entrevista profissional. 

 



 

 

 

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 24 

de Fevereiro de 2017). 

 

Gabinete do Presidente do Tribunal de Ú ltima Instância, aos 24 de Fevereiro de 

2017. 

 

Júri 

 

Presidente 

Chan Iok Lin 

  

Vogal 
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Vogal 

Chan Mei Nang 

 


