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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）── 成績名單 

Prova de conhecimentos (prova escrita) – Lista Classificativa 

 

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，現公佈准考人的知識考試（筆試） 成績名單如下：  

Lista classificativa da prova de conhecimentos (prova escrita) dos candidatos 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: 

［請細閱名單及備註］ 

[Consulte integralmente a lista e as suas notas] 
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知識考試（筆試）合格並獲准進入甄選面試的投考人： 

Candidatos aprovados na prova de conhecimentos (prova escrita) e admitidos à 

entrevista de selecção: 

准考人編號 
N.° do Cand. 

姓名 
Nome 

成績 
Classificação 

1 歐釗 AO, CHIO 1519XXXX 54.5 

2 偉智訊 DE NORONHA VITAL, IVO 5169XXXX 91.5 

 

備註〔知識考試（筆試）合格的投考人〕 

 Notas para os candidatos aprovados na prova de conhecimentos (prova escrita) 

鑑於經第 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》第三十六條的規定，特別是該條第三款內關於上訴具中止效力的規定，

在上訴期限屆滿後，或就上訴作決定的期限屆滿後，甄選面試的舉行地點、日期和時

間將在《澳門特別行政區公報》以通告公佈，另公示於體育局接待處及上載於體育局

網頁 http://www.sport.gov.mo/與行政公職局網頁 http://www.safp.gov.mo/。 

Tendo em conta o disposto no artigo 36.° do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

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

públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, nomeadamente o efeito 

suspensivo do recurso previsto no seu n.° 3, findo o prazo de interposição de recurso ou findo 

o prazo para ser proferida decisão sobre o mesmo, o local, data e hora da entrevista de selecção 

serão publicitados, através de aviso, no Boletim Oficial da RAEM, sendo também afixados no 

balcão de atendimento do Instituto do Desporto, sendo também disponibilizados na página 

electrónica do Instituto do Desporto em http://www.sport.gov.mo/ e na página electrónica dos 

SAFP, em http://www.safp.gov.mo/. 

 

知識考試（筆試）被除名的投考人： 

Candidatos excluídos na prova de conhecimentos (prova escrita): 

准考人編號 
N.° do Cand. 

姓名 
Nome 

備註 
Nota 

3 劉晶晶 LAO, CHENG CHENG 1264XXXX (b) 

4 麥子鍵 MAK, CHI KIN 1468XXXX (a) 

5  
MARTINS NUNES, MARIA 

BETÂ NIA 
1512XXXX (b) 

6 黃卓珊 WONG, CHEUK SHAN 1377XXXX (a) 
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備註 〔知識考試（筆試）被除名的投考人〕 

 Notas para os candidatos excluídos na prova de conhecimentos (prova escrita) 

 

被除名的原因： 

Motivos de exclusão: 

(a) 
知識考試（筆試）中得分低於50分 

Ter obtido na prova de conhecimentos (prova escrita) classificação inferior a 50 valores 

(b) 
缺席知識考試（筆試） 

Ter faltado à prova de conhecimentos (prova escrita)  

 

根據經第 23/2017號行政法規修改的第 14/2016號行政法規第三十六條規定，投考

人可自本名單公告在《澳門特別行政區公報》公佈翌日起計十個工作日內(2021年 7月

15日至 7月 28日)，向許可開考的實體提起上訴。 

Nos termos do artigo 36.° do Regulamento Administrativo n.° 14/2016, alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor recurso, no prazo de 

10 dias úteis (de 15 de Julho a 28 de Julho de 2021) a contar do dia seguinte à data da 

publicação do anúncio no Boletim Oficial da RAEM referente à presente lista, para a entidade 

que autorizou a abertura do concurso. 

二零二一年七月八日於體育局。 

Instituto do Desporto, aos 8 de Julho de 2021. 

 

典試委員會： 

O Júri: 

主席 

Presidente 

李詩靈 

Lei See Leng 

委員 

Vogal  

João Manuel Correa  

Paes D'Assumpção 

委員 

Vogal  

Edmundo Marques 

 Jacinto 

 


