限制性晉級開考
第一職階一等高級衛生技術員(營養職務範疇)1 缺
知識考試—准考人須知
(開考編號: A01-TSS-ID-2021)
Concurso de acesso condicionado para o preenchimento de um lugar de técnico superior de
saúde de 1.ª classe, 1.o escalão, da área funcional dietética
Instruções para os candidatos admitidos — Prova de conhecimentos
(Concurso n.o : A01-TSS-ID-2021)

1. 知識考試（筆試）於2021年12月16日上午9時30分舉行，作答時間為3小時。
A prova de conhecimentos (prova escrita) será realizada no dia 16 de Dezembro de 2021,
pelas 09.30 horas e terá a duração de 3 horas.
2. 考試地點：氹仔海洋花園大馬路220號體育局運動醫學中心。
Local da prova: Centro de Medicina Desportiva do Instituto do Desporto, sito na avenida
dos Jardins de Oceano da Taipa, n.o 220, Taipa, Macau.
3. 知識考試總分為100分，佔總成績50%。
Os valores totais para a prova de conhecimentos são de 100 valores, 50% da classificação
final.
4. 准考人必須攜帶有效的澳門特別行政區永久性居民身份證正本，並按照指定的知識考
試時間提前10分鐘到達上述指定地點進行報到。未能出示身份證明文件者不能參加考
試並被除名。
O candidates admitido é obrigado a trazer consigo o original do Bilhete de Identidade de
Residente Permanente da RAEM válido, assim como deve comparecer com 10 minutos de
antecedência relativamento à hora da prova indicada. O candidato que não tenha
apresentado o documento de identificação, não pode prestar a prova e será excluído.
5. 不接受任何更改考試地點及／或時間之申請，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.
6. 遲到、缺席或放棄知識考試的准考人，自動被除名。
O candidato que chegue atrasados, falte ou desista à prova de conhecimentos, estes são
excluídos automaticamente.
7. 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.
8. 准考人不可使用任何智能電子設備或通訊設備，並必須將之關閉；倘發現使用智能電
子設備或通訊設備，包括發出任何聲響，則自動被取消考試資格並須立即離開考場。
Aos candidatos não é permitida a utilização de quaisquer aparelhos electrónicos
inteligentes ou de comunicação, devendo os quais serem desligados. Se se verificar a

utilização dos aparelhos electrónicos inteligentes ou de comunicação, incluindo a emissão
de quaisquer sinais sonoros, os candidatos são automaticamente excluídos e devem sair de
imediato do local da prova;
9. 為配合澳門特別行政區政府防疫需要，所有進入考試地點的准考人必須自備及戴上口
罩、出示當日生成的“澳門健康碼”，及接受以額探方式的體溫探測(一般大於或等於
37.5oC（99.5oF）才考慮為發熱)。
No sentido de acompanhar a necessidade de prevenção da epidemia do Governo da RAEM,
todos os candidatos que entram no local da prova devem trazer e usar a sua própria
máscara, apresentar o “Código de Saúde de Macau” devidamente preenchido no mesmo
dia, e devem medir a temperatura corporal na testa (em geral, considera-se febre a
temperatura igual ou superior a 37,5oC (99,5oF)).
10. 考試時必須使用藍色或黑色原子筆作答，不得使用任何塗改工具(如塗改液/塗改帶)，
更改答案時，僅可刪劃原本的答案，並重新寫上新答案。
Para prestar a prova, o candidato deve trazer consigo caneta esferográfica de tinta azul ou
preta para responder às perguntas, não sendo permitido utilizar quaisquer instrumentos de
correcção (por exemplo: tinta branca / fita de correcção, etc.), e para corrigir a resposta
apenas pode rasurar na resposta original e escrever de novo a resposta.
11. 監考人員不會回答任何關於試題的問題，准考人須自行解題及作答。
O vigilante não vai responder a qualquer questão relacionada com a prova. O candidato
deve resolver a questão por si próprio e responder à mesma.
12. 不得將試卷帶離考室。
Não é permitido levar os enunciados para fora da sala da prova.
13. 考試在惡劣天氣情況下，將作以下安排：
Em caso de mau tempo durante o dia a realização da prova, serão adoptadas as seguintes
medidas:
 暴雨或雷暴警告信號：考試如期進行；
Sinal de chuva intensa ou o sinal de trovoada: A prova realizar-se-á na data e à hora
previstas;
 颱風信號：當日上午6時30分後懸掛或仍懸掛8號或更高之熱帶氣旋警告信號時，
取消當日舉行之知識考試；
Sinal de tempestade tropical: será cancelada a prova, caso seja hasteado o sínal de
tempestade tropical n.º 8 ou superior, após das 6:30 horas ou se mantiver hasteado
pelas 6:30 horas nesse dia;
 延期安排：倘出現上述因素，有關重新舉行考試的具體安排將另行公佈。
Adiamento da prova: Caso se registem os factores acima mencionados, a nova data de
realização da prova será anunciada em tempo oportuno.
14. 考試亦可能因應當時“新型冠狀病毒肺炎”疫情發展情況下而取消，有關重新舉行考試
的具體安排將另行公佈。
Tendo em conta a evolução da “Pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus”, a
prova poderá ser cancelada e a nova data de realização da prova será anunciada em tempo
oportuno.

