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統一管理制度──專業或職務能力評估對外開考 

體育局第一職階二等高級技術員(葡文傳意範疇) 

（開考編號：001-TS-ID-2021） 

Regime de gestão uniformizada － concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais, externo, no Instituto do Desporto, para técnico 

superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área de comunicação em língua portuguesa 

(N.º do concurso: 001-TS-ID-2021) 

 

知識考試（筆試）─ 各准考人的考室安排 

Prova de conhecimentos (prova escrita) –  

Organização da prova dos candidatos admitidos 

為填補體育局編制內高級技術員職程第一職階二等高級技術員(葡文傳意範疇)一

個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零二一年二月二十四日第8

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能力評估對外開

考通告，現公佈知識考試（筆試）— 各准考人的考室安排如下： 

Prova de conhecimentos (prova escrita) – Distribuição dos candidatos pelas salas de 

realização da prova ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago de 

técnico superior de 2.ª classe, 1.° escalão, da carreira de técnico superior, área de 

comunicação em língua portuguesa, do quadro do pessoal do Instituto do Desporto, e dos que 

vierem a verificar-se neste Instituto até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso 

publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 

24 de Fevereiro de 2021: 
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知識考試（筆試）於2021年6月26日下午3時正舉行，在體育局西翼辦公大樓地庫一樓會

議室舉行，作答時間為3小時。 

A prova de conhecimentos (prova escrita) será realizada no dia 26 de Junho de 2021, pelas 

15:00 horas, na sala de reuniões da cave do Edifício Administrativo da Ala Oeste do Instituto 

do Desporto e terá a duração de 3 horas. 

准考人編號 

N.° do Cand. 

姓名 
Nome 

考試使用語言 

Língua a utilizar 

nas provas 

1 歐釗 AO, CHIO 1519XXXX 
中文  

Chinês 

2 偉智訊 DE NORONHA VITAL, IVO 5169XXXX 
葡語 

Português 

3 劉晶晶 LAO, CHENG CHENG 1264XXXX 
中文  

Chinês 

4 麥子鍵 MAK, CHI KIN 1468XXXX 
中文  

Chinês 

5  
MARTINS NUNES, MARIA 

BETÂ NIA 
1512XXXX 

葡語 

Português 

6 黃卓珊 WONG, CHEUK SHAN 1377XXXX 
中文  

Chinês 

備註 

Notas 

知識考試 (筆試) 於 2021 年 6 月 26 日下午 3 時舉行，作答時間為 3 小時。 

A prova de conhecimentos (prova escrita) será realizada no dia 26 de Junho de 2021, 

pelas 15:00 horas, terá a duração de 3 horas. 

知識考試 (筆試) 地點為澳門羅理基博士大馬路 818 號體育局西翼辦公大樓地庫一

樓會議室。 

Local da realização da prova de conhecimentos (prova escrita): Sala de reuniões da cave 

do Edifício Administrativo da Ala Oeste do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. 

Rodrigo Rodrigues, n.
o
 818, Macau. 

不接受任何更改考試地點及／或時間之申請，各准考人均不得於非指定的地點及時

間進行考試。 

Não se aceitam pedidos de mudança do local da prova e/ou hora. Não será permitido aos 

candidatos realizar a prova fora do horário e do local indicado. 

准考人無論因任何理由缺席考試，均不得補考。 

Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar a falta. 
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准考人在知識考試時僅可查閱考試範圍內所指的法例 (有關法例的文本中，除原文

外，不得有另外的文字標註或附有任何註釋)。 

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimentos a consulta de legislação 

referida no respectivo programa do aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e 

sem qualquer nota ou registo pessoal). 

准考人必須細閱上載於體育局網頁 (http://www.sport.gov.mo/) 及行政公職局網頁

(http://www.safp.gov.mo/) 的《准考人應考須知》。 

Os candidatos devem ler atentamente as «Instruções sobre a prova escrita para os 

candidatos admitidos» na página electrónica do Instituto do Desporto 

(http://www.sport.gov.mo/) e na página electrónica do SAFP (http://www.safp.gov.mo/). 

2021 年 6 月 4 日於體育局。 

Instituto do Desporto, aos 4 de Junho de 2021. 

 

典試委員會： 

O Júri: 

主席 

Presidente 

李詩靈 

Lei Si Leng 

委員 

Vogal  

João Manuel Correa  

Paes D'Assumpção 

委員 

Vogal  

Edmundo Marques 

 Jacinto 
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