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確定名單 

Lista Definitiva 

（開考編號 Recrutamento n.
o
 ING-201608） 

社會工作局於二零一七年八月二日第三十一期《澳門特別行政區公

報》第二組公佈，以考核方式進行開考，填補行政任用合同制度醫生職程

第一職階普通科醫生一缺，現公佈投考人確定名單如下： 

Lista Definitiva dos candidatos admitidos ao concurso comum, de ingresso 

externo, de prestação dos candidatos admitidos ao concurso de prestação de 

provas, de ingresso externo, para o preenchimento de um lugar de médico geral, 

1.
o
 escalão, da carreira médica, em regime de contrato administrativo de 

provimento do Instituto de Acção Social, cujo aviso foi publicado no Boletim 

Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, n.º 31, II Série, de 2 de 

Agosto de 2017： 

A) 准考人： 

Candidatos admitidos : 

序號 
姓名 

Nome 

1 陳杰輝 CHAN KIT FAI 

2 蔡美雲 CHOI MEI WAN 

3 馮嘉輝 FONG KA FAI 

4 何耀明 HO IO MENG 

5 何永輝 HO WENG FAI 

6 關佩儀 KUAN PUI YEE 

7 林愛娟 LAM OI KUN 

8 羅金亮 LO KAM LEONG 

9 盧健慶 LOU KIN HENG 

10 冼年銀 SIN NIN NGAN 

11 黃雁華 WONG NGAN WA 
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B) 被除名的投考人： 

Candidatos excluídos : 

序號 

N.º 

姓名 

Nome 

備註 

Notas 

1 陳晉梃 CHAN CHUN TING ERIC a) 

2 卓美欣 CHEOK MEI IAN b) 

3 方廣恆 FONG KUONG HANG  b) 

4 潘芷筠 PUN CHI KUAN a) 

備註： 

Notas: 

a) 欠遞交開考通告所要求的經第 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； 

Por não ter apresentado os documentos comprovativos das habilitações 

académicas referidas no aviso do concurso e relativas à conclusão com 

aproveitamento do internato geral previsto pelo Decreto-Lei n.º8/99/M de 

15 de Março, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 

Executivo n.º72/2014, ou os documentos comprovativos da aquisição do 

reconhecimento de equivalência total ao internato geral, nos termos do 

citado Decreto-Lei; 

 

b) 欠遞交經投考人簽署的履歷一式三份； 

Por não ter apresentado os três exemplares do curriculum vitae assinados 

pelo candidato ao concurso;  

 

根據第 14/2016 號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十八條第一款的規定，被除名的投考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內，就被除名一事向許可開考的實體提起上訴。 

Nos termos do n.° 1 do artigo 28.° do Regulamento Administrativo n.° 

14/2016 “Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 

trabalhadores dos serviços públicos”, os candidatos excluídos podem recorrer 

da exclusão no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação 

desta lista, para a entidade que autorizou a abertura do concurso. 

 

根據第 14/2016 號行政法規第二十七條第三款的規定，現公佈知識考
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試（筆試）地點、日期及時間如下： 

Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 

14/2016, faz-se público o seguinte local, data e hora da prestação da prova de 

conhecimentos(prova escrita): 

 

日期：2018年 01月 21日（星期日） 

Data: 21 de Janeiro de 2018 (Domingo) 

 

時間：上午 10時至中午 12時（考試時間為兩小時） 

Hora: 10:00 às 12:00(a prova tem a duração de 2 horas) 

 

地點：澳門區華利街新寶大廈地下 G座及一樓 A 

Local: Rua de Jorge Á lvares, N°s 10-24, Edifício San Pou Tai Ha, R/C G e 1° andar A, 

Macau 

 

准考人必須遵守下列規則，違規者將被除名： 

Os candidatos admitidos devem ainda observar as seguintes regras, sob pena de 

serem excluídos: 

1. 應於開始考試前 30 分鐘到達知識考試的舉行地點，考試開始後 30

分鐘禁止進場，考試開始 30分鐘後方可交卷離場。 

Deverão comparecer no local de prestação de provas de conhecimentos 

gerais 30 minutos antes da realização da prova. Não é permitida a entrada 

na sala 30 minutos depois de se iniciar a prova. A prova só poderá ser 

entregue 30 minutos após o início da realização da mesma. 

2. 考試期間，須關閉流動電話等通訊設備。 

Durante a realização da prova, devem desligar os telemóveis e aparelhos 

de comunicações. 

3. 須自備文具，並使用現場提供的專用紙張作答。 

Devem trazer os seus artigos de papelaria, devendo as respostas ser 

escritas em folhas de papel fornecidas no local da prova. 

4. 考試期間，只可查閱是次開考通告內指定的法例，且參閱文本內不
得附有任何標示、註釋及範例。 

Durante a realização da prova, apenas poderão consultar todos os 

diplomas legais relativos às matérias indicadas no aviso deste concurso e é 
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proibido anexar quaisquer marcações, anotações e exemplos nos diplomas 

a consultar. 

5. 為核實身份，應出示有效的澳門特別行政區永久性居民身份證或澳
門特別行政區護照正本進入考室，未能出示上述身份證明文件者不
得參加考試並被除名。 

Para efeitos de verificação de identidade, deverão exibir o original válido 

do Bilhete de Identidade de Residente Permanente da RAEM ou do 

Passaporte da RAEM para acesso à sala da prova. Os candidatos que não 

apresente o documento de identificação acima mencionado, não pode 

prestar a prova e será excluído. 

6. 考試期間必須保持安靜，不得與其他准考人交談，不得張望其他准
考人試卷及答題紙，以及不得向其他准考人借物。 

Durante a prova, devem manter-se silenciosos e não podem comunicar 

entre si, os candidatos estão proibidos de olhar para os enunciados e as 

folhas de resposta de outros candidatos, ou emprestar os objectos de 

outros candidatos. 

7. 不得以任何方式作弊。 

Estão proibidos da prática de qualquer fraude durante a prova. 

 

二零一七年十二月四日於社會工作局 

Instituto de Acção Social, aos 4 de Dezembro de 2017 

 

典試委員會 

O Júri 

主席 

Presidente 

黃蔚蔚 

Wong Wai Wai 

普通科醫生 

Medico geral 
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正選委員 

Vogais efectivos 
 

廖永生 

Liu Veng Sang 

顧問醫生(衛生局) 

 médico consultor (Serviços de Saúde) 

 
 

區宏添 

Ao Wang Tim 

普通科醫生 

médico geral 


