
 

1/2 

Lista classificativa do estágio 

 

Nos termos do n.º 7 do artigo 16.º do «Regulamento de Estágio para Ingresso na 

Carreira de Técnico Superior de Saúde do Instituto do Desporto», aprovado pelo 

Despacho do Presidente do Instituto do Desporto n.º 31/GP/2016, de 12 de Julho de 

2016, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Presidente do Instituto do 

Desporto n.º 24/GP/2018, de 18 de Julho de 2018, faz-se público a lista de 

classificação do estagiário ao estágio respeitante ao concurso comum, de ingresso 

externo, de prestação de provas, para a admissão de quatro lugares de estagiário ao 

estágio para ingresso na carreira de técnico superior de saúde , área funcional de 

reabilitação － fisioterapia, com vista ao preenchimento de quatro lugares de técnico 

superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior de saúde, 

área funcional de reabilitação － fisioterapia, do quadro de pessoal do Instituto do 

Desporto, aberto por despacho do Ex.
mo

 Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e 

Cultura, de 6 de Setembro de 2017, cujo aviso foi publicado no Boletim Oficial da 

Região Administrativa Especial de Macau n.° 38, II Série, de 20 de Setembro de 

2017: 

 

Candidatos aprovados: 

Lugar Nome valores 

1.º CHAU MAN LING  76.63 

2.º LEI MAN HOU 76.00 

3.º CHAN CHEONG KIN 75.94 

4.º CHEONG PEK WA 74.94 

 

De acordo com o estipulado nas alíneas 4) e 6) do n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 

14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, concluído o estágio os estagiários são 

ordenados em lista classificativa e o provimento dos candidatos aprovados efectua-se 

de acordo com a ordem estabelecida na lista classificativa. 

 

Nos termos dos n.
os

 1 e 2 do artigo 36.° do Regulamento Administrativo n.° 14/2016, 

alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor 

recurso 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 RAEM. 
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(Homologada por despacho do Ex.
mo

 Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e 

Cultura, de 14 de Agosto de 2019). 

 

Instituto do Desporto, aos 12 de Agosto de 2019. 

 

O júri: 

Presidente: Sérgio Rosário da Conceição  

 

Vogais efectivos: 

 

Lam Kuok Hong   

 

 

 

Chan Wai Sin 

 


