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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) 

 

甄選面試 ── 各准考人考試安排 

Entrevista de selecção – local, data e hora 

 

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，現公佈甄選面試的准考人考試安排及《准考人須知》如下： 

Entrevista de selecção – local, data, hora e «Instruções para os candidatos admitidos»  

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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甄選面試－日期及時間： 

Entrevista de selecção – data e hora: 

准考人
編號 

N.° do 
Cand. 

姓名 

Nome 

考試使用語言 

Língua a utilizar 
nas provas 

日期 

(年/月/日) 

Data 

(ano/mês/dia) 

時間 

Hora 

1 歐釗 AO, CHIO 1519XXXX 
中文  

Chinês 

2021/8/11 

16:00 

2 偉智訊 
DE NORONHA 

VITAL, IVO 
5169XXXX 

葡語 

Português 
16:15 

《准考人須知》 

«Instruções para os candidatos admitidos» 
 

1. 甄選面試地點為澳門羅理基博士大馬路 818 號體育局（報到地點）。 

Local da realização da entrevista de selecção: Instituto do Desporto, sito na Avenida do 

Dr. Rodrigo Rodrigues, n.
o
 818 (sala de recepção dos candidatos), Macau. 

2. 進入甄選面試的准考人，可按上述所指時間前 15 分鐘到達指定地點。於指定時間
後到達者，即視為缺席並被除名。 

Os candidatos admitidos à entrevista de selecção podem comparecer no local acima 

indicado, 15 minutos antes da hora acima indicada. Aos candidatos que chegarem depois 

da hora acima indicada será marcada falta e serão excluídos. 

3. 准考人須帶備有效的澳門特別行政區永久性居民身份證正本，以供核實身份。未能

出示上述身份證明文件者不得參加考試並被除名。 

Os candidatos admitidos deverão trazer consigo o original válido do bilhete de 

identidade de residente permanente da RAEM, para verificação da identidade. O 

candidato que não apresente o documento de identificação acima mencionado, não pode 

prestar a prova e será excluído. 

4. 進入報到地點前，准考人須填報衛生局的“澳門健康碼”、自備及配戴口罩，以及

配合量度體溫。 

Os candidatos admitidos devem preencher o “Código de Saúde de Macau” dos Serviços 

de Saúde, trazer e usar máscara e medir a temperatura corporal antes de entrar. 

5. 甄選面試時間為 15 分鐘。面試進行期間，准考人不得使用任何資料、文件、書本

或電子設備。 

A entrevista de selecção terá a duração de 15 minutos. Durante a realização da entrevista, 

os candidatos não podem consultar quaisquer publicações, documentos ou livros, sendo 

também proibido o uso de qualquer equipamento electrónico. 
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6. 准考人如需“出席證明”，可在面試前向工作人員提出要求。 

Caso o candidato admitido necessite da “Certidão de Presença”, pode solicitá-la ao 

trabalhador antes do início da entrevista. 

7. 如甄選面試舉行當天懸掛 8 號或以上風球，當日的面試取消，因颱風影響而延期的
准考人，隨後將另行通知重新安排的甄選面試日期及時間。 

A entrevista de selecção será cancelada, caso no dia da sua realização seja içado o sinal 

n.º 8 de tufão ou superior. No caso da entrevista ser adiada devido ao tufão, os 

candidatos serão informados posteriormente sobre a sua nova data e hora de realização. 

 

8. 甄選面試亦可能因應當時“新型冠狀病毒肺炎”疫情發展情況下而取消，有關重新

舉行面試的具體安排將另行公佈。 

Tendo em conta a evolução da “Pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus”, a 

entrevista de selecção poderá ser cancelada e a nova data de realização da entrevista será 

anunciada em tempo oportuno. 

 

2021 年 7 月 29 日於體育局。 

Instituto do Desporto, aos 29 de Julho 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 

 


