
N.º 50 — 12-12-2018 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 21547

所有對本公開招標之服務要求的查詢，必須以書面形式於二

零一九年一月四日前遞交到澳門特別行政區海關大樓辦事處。

二零一八年十二月三日於海關

副關長 吳國慶

（是項刊登費用為 $2,754.00）

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

通 告

茲公佈，在為填補終審法院院長辦公室以行政任用合同任用

的一般行政技術輔助範疇技術輔導員職程第一職階二等技術輔

導員八個職缺以及未來兩年在同一範疇出現的第一職階二等技

術輔導員的職缺而以考核方式進行的統一管理之對外開考（開

考通告刊登於二零一六年十二月二十八日第五十二期《澳門特別

行政區公報》第二組）中，按照刊登於二零一七年十二月六日第

四十九期《澳門特別行政區公報》第二組第二副刊的載明擬填補

開考職位部門的通告中所列的職缺，本辦公室定於二零一九年一

月十三日（星期日）下午三時正為參加職務能力評估程序的准考

人舉行知識考試（筆試），時間為兩小時。考試地點如下：

——澳門大三巴巷1號A利瑪竇中學（中學部）；

——澳門亞馬喇馬路6號鮑思高粵華小學；

——澳門高美士街澳門理工學院；

——氹仔學院路澳門三育中學；

——氹仔徐日昇寅公馬路旅遊學院氹仔校區展望樓；

——氹仔徐日昇寅公馬路澳門城市大學。

上述之筆試考室安排等詳細資料以及與准考人有關的其他

重要資訊，將於二零一九年一月二日（星期三）張貼於澳門四月

二十五日前地終審法院院長辦公室臨時辦公樓。准考人可於辦公

時間（週一至週四上午九時至下午五時四十五分；週五上午九時

Os esclarecimentos respeitantes ao conteúdo dos requisitos 
para a prestação de serviços do presente concurso público de-
vem ser solicitados por escrito e apresentados à Secretaria dos 
SA da RAEM, até ao dia 4 de Janeiro de 2019.

Serviços de Alfândega, aos 3 de Dezembro de 2018.

O Subdirector-geral, Ng Kuok Heng.

(Custo desta publicação $ 2 754,00)

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos à etapa 
de avaliação de competências funcionais do Gabinete do Presi-
dente do Tribunal de Última Instância, do concurso de gestão 
uniformizada externo, de prestação de provas, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 52, II Série, de 28 de Dezembro de 2016, para 
o preenchimento de oito lugares vagos em regime de contrato 
administrativo de provimento, e dos que vierem a verificar-se 
no prazo de dois anos, neste Gabinete, na categoria de adjunto-
-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, 
área de apoio técnico-administrativo geral, indicados no aviso 
onde constam os Serviços interessados no preenchimento dos 
lugares postos a concurso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 49, II Série, 2.º 
Suplemento, de 6 de Dezembro de 2017, a prova de conheci-
mentos (prova escrita) terá a duração de 2 horas e será realizada 
no dia 13 de Janeiro de 2019 (Domingo), pelas 15,00 horas, nos 
seguintes locais:

— Colégio Mateus Ricci (Secundário), sito na Travessa de 
S. Paulo, n.º 1 A, Macau;

— Colégio Dom Bosco (Yuet Wah), sito na Estrada Ferreira 
do Amaral, n.º 6, Macau;

— Instituto Politécnico de Macau, sito na Rua de Luís Gon-
zaga Gomes, Macau;

— Escola Secundária Sam Yuk de Macau, sita na Rua do 
Colégio, Taipa;

— Edifício «Forward» do Campus da Taipa do Instituto de 
Formação Turística, sito na Avenida Padre Tomás Pereira, S.N., 
Taipa;

— Universidade da Cidade de Macau, sita na Avenida Padre 
Tomás Pereira, S.N., Taipa.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a 
realização da prova escrita, bem como outras informações de 
interesse dos candidatos, serão afixadas no dia 2 de Janeiro de 
2019, quarta-feria, no edifício provisório do Gabinete do Pre-
sidente do Tribunal de Última Instância, sito na Praceta 25 de 
Abril, Macau, podendo ser consultadas no local indicado den-
tro do horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 
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至下午五時三十分）到上述地點查閱，亦可在法院網頁（ht tp://

www.court.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.

mo/）查閱。

二零一八年十二月六日於終審法院院長辦公室

辦公室主任 陳玉蓮

（是項刊登費用為 $2,482.00）

新 聞 局

通 告

按照行政長官於二零一八年十一月二十日的批示，以及根

據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》及經第4/2017號法律修改的第

14/2009號法律《公務人員職程制度》的規定，新聞局以對外開

考進行統一管理制度的專業或職務能力評估開考，以填補本局

編制內資訊（應用軟件開發）範疇高級技術員職程第一職階二等

高級技術員兩個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的

職缺。

1. 有效期

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補同一部門、同一職程及同一職務範疇出現的職缺。

2. 報考條件

凡在高級技術員職程的綜合能力評估考試的成績名單中

獲評為“合格”或獲豁免進行綜合能力評估程序，或符合經第

23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第十二條第三款第（一）至（五）項的人

士，並符合現行法律規定的擔任公職的一般及特別要件，特別

是：澳門特別行政區永久性居民、成年、具任職能力、身體健康

及精神健全者，於本開考報考期限屆滿前，具有資訊範疇的學士

學位，或不頒授學士學位的連讀碩士學位或連讀博士學位，均可

向新聞局報考資訊（應用軟件開發）範疇高級技術員職程的專業

或職務能力評估開考。

às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem como 
na página electrónica dos Tribunais — http://www.court.gov.
mo/ — e na página electrónica dos SAFP — http://www.safp.
gov.mo/.

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
6 de Dezembro de 2018.

A Chefe do Gabinete, Chan Iok Lin.

(Custo desta publicação $ 2 482,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aviso

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª o Chefe do 
Executivo, de 20 de Novembro de 2018, nos termos definidos 
no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, e na Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-
cos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, se acha 
aberto o 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 de Comunicação Social, e dos que vierem 
a verificar-se neste Gabinete até ao termo da validade do con-
curso:

1. Validade

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para provimento de lu-
gares vagos que venham a verificar-se neste Serviço, na mesma 
carreira e área funcional.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se ao concurso de avaliação de competên-
cias profissionais ou funcionais no Gabinete de Comunicação 
Social, para a carreira de técnico superior, área de informática 
(desenvolvimento de software), os indivíduos que na lista clas-
sificativa da etapa de avaliação de competências integradas do 
concurso para a carreira de técnico superior, constem como 
«Aptos» ou dispensados dessa etapa, ou que se encontrem nas 
situações previstas nas alíneas 1) a 5) do n.º 3 do artigo 12.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2017, e que detenham os demais 
requisitos gerais e especiais 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 e que possuam licenciatura ou mestrado ou doutora-
mento que corresponda a um ciclo de estudos integrados que 
não confira grau de licenciatura, área de informática (desenvol-
vimento de software), até ao termo do prazo da apresentação 
de candidatura.


