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以考核方式進行對外開考 

以行政任用合同制度填補醫生職程第一職階普通科醫生一缺 

（開考編號︰ING-201608） 

 

甄選準則 

 

1. 開考的性質 

根據第 10/2010號法律《醫生職程制度》第十六條（一）項規定，進入普通科醫生職級須以

考核方式的開考為之。 

 

2. 接納要件 

投考人必須符合以下條件，方可投考： 

2.1 澳門特別行政區永久性居民； 

2.2 具備現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款 b）項至 f）項所規定的擔任     

公共職務之一般要件； 

2.3 具備醫學學士學位學歷； 

2.4 根據經第 72/2014 號行政長官批示修改的三月十五日第 8/99/M 號法令規定合格完成全

科實習，或根據上述法令規定取得全科實習之全部同等學歷認可。   

 

3. 典試委員會的運作 

典試委員會須根據第 10/2010號法律《醫生職程制度》及第 131/2012號行政長官批示《醫生

職程開考程序規章》的規定安排開考。 

 

4. 甄選方式 

對投考人的甄選方法為知識考試及履歷分析。 

4.1 知識考試︰ 

4.1.1 知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問題、行動及反應的能力； 

4.1.2 知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行； 

4.1.3 知識考試成績以 0至 10分表示，得分低於 5分之投考人被淘汰。 

 

4.2 履歷分析︰  

4.2.1 履歷分析包括投考人專業履歷的審查及討論，旨在分析投考人擔任特定職務的

資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並參照須填補的空缺的一般及特別的職

業特徵要求、專業歷程、所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及

取得的工作評核； 

4.2.2 在履歷分析中，僅考慮投考人提交的履歷所載的內容； 

4.2.3 在履歷討論中，典試委員會所有成員均應提問，每名成員有十五分鐘提問，    

而投考人亦有相同時間作答； 

4.2.4 履歷討論屬公開性，所有不屬開考程序投考人的利害關係人均可出席，舉行的

地點、日期及時間須適時張貼於社會工作局總部行政及人力資源處和評估中心

設施內的當眼及公眾地點，並公佈於社會工作局網頁。 

http://bo.io.gov.mo/bo/i/89/51/estatuto_cn.asp
http://bo.io.gov.mo/isapi/go.asp?d=despce-72-2014cn
http://bo.io.gov.mo/isapi/go.asp?d=dl-8-99cn
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4.3 知識考試及履歷分析的成績，倘並非一致地給予，則取典試委員會每名成員的評分的

算術平均數。 

 

4.4 考試的最後成績由知識考試及履歷分析兩部份成績，按典試委員會預先訂定的加權值

加總獲得，以 0至 10分表示，保留小數後兩位。 

 

4.5 如出現得分相同之情況，則順序考慮下列條件： 

4.5.1 在與開考程序有關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績者； 

4.5.2 在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年資者； 

4.5.3 如得分仍然相同，則按第 14/2016 號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第三十四條規定處理。 

 

4.6 最後成績低於 5分的投考人，視為被淘汰。 

 

5. 評核參數及加權值 

知識考試 50% 

履歷分析 
審查 

1) 醫生職務的工作經驗 10% 

40% 
100% 50% 

2) 全科實習/全科實習之全部同等學歷
認可取得之總評分 

10% 

3) 已取得的醫學相關學位/文憑 10% 

4) 曾發表的醫學文章/在醫學會議中發
表的報告 

6% 

5) 曾參加的醫學會議和醫學培訓 4% 

討論 60% 

最後成績 100% 
 

6. 評分準則 

6.1 履歷審查的評分準則︰ 

6.1.1 醫生職務的工作經驗（佔 10%） 

a)  合計 4年或以上 1.0分 

b)  合計 3年或以上，4年以下 0.8分 

c)  合計 2年或以上，3年以下 0.6分 

d)  合計 1年或以上，2年以下 0.4分 

e)  不足 1年 0.2分 

f)  沒有任何相關工作經驗 0分 

6.1.2 全科實習/全科實習之全部同等學歷認可取得之總評分（佔 10%） 

全科實習/全科實習之全部同等學歷認可取得之總評分 x 1/20分 

6.1.3 已取得的醫學相關學位/文憑（佔 10%）* 

博士學位證書 (每張) 1.0分 

碩士學位證書 (每張) 0.6分 

文憑證書 (每張) 0.2分 
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  *1.0分為上限 

6.1.4 曾發表的醫學文章/在醫學會議中發表的報告（佔 6%） 

每份 0.2分 

  *0.6分為上限 

 

6.1.5 曾參加的醫學會議和醫學培訓（佔 4%） 

按取得之醫學會議出席證書/醫學培訓證書數量評分： 

31份或以上 0.4分 

21份至 30份 0.3分 

11份至 20份 0.2分 

1份至 10份 0.1分 

0份 0分 

      

6.2 履歷討論的評分準則 

6.2.1 每一問題應答的得分按下表所列標準評定，典試委員如認為適當，可給予標準

值之間的分數： 

優異 >=4.8分，<=6.0分 

良好（沒有錯誤及遺漏） >=3.6分，<4.8分 

足夠（沒有錯誤但有輕微遺漏） >=2.4分，<3.6分 

不足夠（有少數錯誤及遺漏） >=1.2分，<2.4分 

差（有嚴重錯誤及遺漏） < 1.2分 

 

 

2017年 07月 11日 

 

 

 

 

典試委員會 

主席 

 

 正選委員  正選委員 

黃蔚蔚醫生 

普通科醫生 

 廖永生醫生 

顧問醫生 

 區宏添醫生 

普通科醫生 
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Concurso externo de prestação de provas,  

para o preenchimento de um lugar de médico geral, 1.º escalão,  

da carreira médica, em regime de contrato administrativo de provimento 

（Ref. do Concurso n.º ING-201608） 

 

Critérios de selecção 
 

1. Natureza do concurso 

Nos termos da alínea 1) do artigo 16.º da Lei n.
o
 10/2010 (Regime da carreira médica), o ingresso 

na categoria de médico geral faz-se mediante concurso de prestação de provas. 

 

2. Requisitos de admissão 

Podem candidatar-se todos os indivíduos que preencham os seguintes requisitos: 

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa Especial de Macau; 

2.2. Preencham os requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, previstos nas alíneas 

b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau, em vigor; 

2.3. Sejam habilitados com licenciatura em medicina; 

2.4. Tenham concluído, com aproveitamento, o internato geral, nos termos do Decreto-Lei n.º 

8/99/M, de 15 de Março, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 

Executivo n.º 72/2014, ou adquirido o reconhecimento de equivalência total ao internato 

geral, nos termos do citado diploma. 

 

3. Funcionamento do júri 

O júri deve organizar o concurso nos termos da Lei n.
o. 

10/2010 (Regime da carreira médica) e do 

despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 

Carreira Médica). 

 
4. Métodos de selecção e sistema de classificação 

Os métodos de selecção dos candidatos são a prestação de prova de conhecimentos e a análise 
curricular. 
4.1. Prova de conhecimentos: 

4.1.1. A prova de conhecimentos destina-se a avaliar a capacidade do candidato para 
resolver problemas e actuar, assim como reagir, em situações do âmbito da respectiva 
área funcional; 

4.1.2. A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova escrita, sem consulta e 
terá a duração de2 horas; 

4.1.3. Na classificação da prova de conhecimentos adopta-se a escala de 0 a 10 valores e os 
candidatos que obtenham classificação inferior a 5 valores serão excluídos.  

 
4.2. Análise curricular: 

4.2.1. A análise curricular consiste na apreciação e discussão do currículo profissional do 
candidato, e visa analisar a sua qualificação para o desempenho de determinada 
função, atendendo-se, designadamente, à sua competência profissional e científica, 
tendo como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e específicas do 
lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, a relevância da experiência 
adquirida e da formação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de 

http://bo.io.gov.mo/bo/i/89/51/estatuto.asp
http://bo.io.gov.mo/bo/i/89/51/estatuto.asp


 

5/6 
社會工作局 格式六                                                                                                        A-4規格印件 2014年 1月 

IAS ─ Modelo 6                                                                                                           Formato A-4 Imp. Jan. 2014 

desempenho obtida; 
4.2.2. Na análise curricular, apenas poderão ser consideradas as matérias constantes da nota 

curricular. 
4.2.3. Na discussão do currículo devem intervir todos os membros do júri, dispondo cada 

membro de 15 minutos para o efeito, tendo o candidato igual tempo para a resposta; 
4.2.4. A discussão do currículo é pública, podendo a ela assistir todos os interessados que 

não sejam candidatos ao procedimento concursal, sendo o local, data e hora da sua 
realização atempadamente afixados em local público e vísivel do Instituto de Acção 
Social, devendo, também, as referidas informações ser disponibilizados na respectiva 
página electrónica. 

4.3. Os resultados da prova de conhecimentos e da análise curricular, são obtidos através da 
média aritmética das classificações atribuídas por cada membro do júri. 

 
4.4. A classificação final do concurso é obtida através da soma da classificação da prova de 

conhecimentos e da análise curricular, com ponderação determinada previamente pelo júri; A 
mesma será expressa na escala de 0 a 10 valores e arredondada a duas casas decimais.  

 
4.5. Em caso de igualdade de classificação dos candidatos, têm preferência, sucessivamente, os 

que detenham :  
4.5.1. Melhor classificação obtida na avaliação final do internato médico da área funcional 

a que respetita o procedimento concursal; 
4.5.2. Maior antiguidade na categoria, na carreira, da área funcional a que respeita o 

procedimento concursal;  
4.5.3. Se a situação de igualdade persistir, aplica-se o artigo 34.º do Regulamento 

Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos). 

 
4.6. Os candidatos com classificação final inferior a 5 valores serão excluídos. 

 
 

5. Parâmetros de avaliação e a sua ponderação 
Prova de conhecimentos 50% 

Análise 
curricular 

Apreciação 

1) Experiência profissional de Médico 10% 

40% 
100% 50% 

2) Classificação final obtida no Internato Geral/ 
no reconhecimento de equivalência total ao 
internato geral  

10% 

3) Obtenção de Grau/Diploma na área de 
medicina relevante 

10% 

4) Publicação de obras/relatórios em 
Medicina 

6% 

5) Participação em conferências e cursos de 
formação na área de medicina 

4% 

Discussão 60% 
Classificação final 100% 

6. Critérios de avaliação 

6.1 Critérios para apreciação curricular: 

6.1.1 Experiência Profissional de médico（10%） 

g)  Antiguidade igual ou superior a 4 anos 1,0 valores 
h)  Antiguidade igual ou superior a 3 e inferior a 4 anos 0,8 valores 
i)  Antiguidade igual ou superior a 2 e inferior a 3 anos 0,6 valores 



 

6/6 
社會工作局 格式六                                                                                                        A-4規格印件 2014年 1月 

IAS ─ Modelo 6                                                                                                           Formato A-4 Imp. Jan. 2014 

j)  Antiguidade igual ou superior a 1 e inferior a 2 anos 0,4 valores 
k)  Antiguidade inferior a 1 ano 0,2 valores 
l)  Sem experiência profissional relevante 0 valor 

6.1.2 Classificação final obtida no Internato Geral/ no reconhecimento de equivalência 

total ao internato geral（10%） 

Classificação final obtida no Internato Geral/ no reconhecimento de equivalência 

total ao internato geral x 1/20 valores 

6.1.3 Obtenção de Grau/Diploma na área de medicina relevante（10%）* 

Certidão de Doutor (Cada um) 1,0 valores 

Certidão de mestre (Cada um) 0,6 valores 

Certidão de diploma (Cada um) 0,2 valores 

* O limite máximo é 1,0 valores. 

6.1.4 Publicação de obras/relatórios em Medicina（6%） 

Deve considerar-se o número das dissertações 

Cada um 0,2 valores 

* O limite máximo é 0,6 valores. 

6.1.5 Participação em conferências e cursos de formação na área de medicina（4%） 

Deve considerar-se o número de certificados de pontuação obtida atendimento 

conferência médica/formação médica 

31 ou mais cópias 0,4 valores 

21 – 30 cópias 0,3 valores 

11 – 20 cópias 0,2 valores 

1 – 10 cópias 0,1 valores 

0 cópia 0 valor 
 

6.2 Critérios para discussão curricular 

6.2.1 O critério de avaliação para cada pergunta pode ser o constante do mapa seguinte e 

caso se considere adequado, o júri poderá atribuir uma pontuação entre os valores de 

referência : 

Excelente >=4,8, <=6,0 valores 

Bom（sem erro ou omissão） >=3,6, <4,8 valores 

Satisfaz（sem erros mas com pequenas omissões） >=2,4, <3,6 valores 

Satisfaz pouco（com poucos erros e omissões） >=1.2, <2,4 valores 

Não satisfaz（com erros e omissões graves） < 1,2 valores 
  
 
Aos 11 de Julho de 2017. 
 

O Júri 
 

Presidente 

 

 Vogal efectivo  Vogal efectivo 

Dr. Wong Wai Wai 

médico geral 
 

Dr. Liu Veng Sang 

médico consultor 
 

Dr.Ao Wang Tim 

médico geral 

 


