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最後排名名單  

Ordenação final 

 

按照刊登於二零一四年十月八日第四十一期第二組《澳門特別行政區公報》之通

告，以考核方式進行對外、普通入職開考，錄取合格者就讀培訓課程和進行實習，以填

補澳門特別行政區海關關員編制專業職程第一職階機械專業關員入職培訓課程錄取開

考 11缺，現公佈投考人最後排名名單如下： 

A ordenação final dos candidatos ao concurso comum de ingresso externo, de prestação 

de provas, para a admissão dos candidatos considerados aprovados, com destino a frequência 

do curso de formação e respectivo estágio, com vista ao preenchimento de 11 lugares de 

verificador alfandegário mecânico, 1º. escalão, da carreira de especialistas do quadro de 

pessoal alfandegário dos Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau, 

aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 

n.
o
41, II Série, de 8 de Outubro de 2014: 

 

合格之投考人 Candidatos aprovados: 

次序 投考人編號 姓名 分數 

Ordem Nº. do Candidato Nome Valores 

1 0096 方博 FONG POK 60.21  

2 0136 黃冠新 WONG KUN SAN 53.87  

3 0088 周多 ZHOU DUO 51.97  

4 0033 歐陽家俊 AO IEONG KA CHON 51.37  

 

根據第 23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十三條第九

款的規定而被淘汰之投考人：39名。 

Nos termos do n.º9 do artigo 23º. do Regulamento Administrativo n.º23/2011 

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

públicos), os candidatos excluídos: 39 candidatos. 

 

根據第 1/2004 號行政法規第十三條第三款和第四款及第 20/2004 號保安司司長批

示附件一第二款第(五)項的規定而被淘汰的投考人：59名。 

Nos termos dos n.
os

3 e 4 do artigo 13º. do Regulamento Administrativo n.º1/2004, bem 

como da alínea 5) do n.º2 do Anexo 1 do Despacho do Secretário para a Segurança n.º20/2004 

os candidatos excluídos: 59 candidatos. 
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根據第 23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十八條的規

定，投考人可自本名單在《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日內向許可開

考的實體提起上訴。 

 

Nos termos do artigo 28º. do Regulamento Administrativo n.º23/2011 (Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os 

candidatos podem interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da 

data da sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau para a 

entidade que autorizou a abertura do concurso. 

 

 

二零一五年十一月十三日於澳門海關。 

Serviços de Alfândega de Macau, aos 13 de Novembro de 2015. 
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最後階段被淘汰之投考人名單  

Lista dos candidatos excluídos na fase final  

 

按照刊登於二零一四年十月八日第四十一期第二組《澳門特別行政區公報》之通

告，以考核方式進行對外、普通入職開考，錄取合格者就讀培訓課程和進行實習，以填

補澳門特別行政區海關關員編制專業職程第一職階機械專業關員入職培訓課程錄取開考

11缺，現公佈最後階段被淘汰之投考人名單如下： 

A lista dos candidatos excluídos na fase final ao concurso comum de ingresso externo, 

de prestação de provas, para a admissão dos candidatos considerados aprovados, com destino a 

frequência do curso de formação e respectivo estágio, com vista ao preenchimento de 11 

lugares de verificador alfandegário mecânico, 1º. escalão, da carreira de especialistas do quadro 

de pessoal alfandegário dos Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de 

Macau, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 

Macau, n.
o
41, II Série, de 8 de Outubro de 2014: 

 

被淘汰之投考人 Candidatos excluídos: 

投考人編號 姓名 備註 

Nº. do Candidato Nome Obs. 

0008 梁偉健 LEONG WAI KIN d 

0012 林毅鋒 LAM NGAI FONG b 

0016 劉瀚聰 LAO HON CHONG a 

0021 劉家樑 LAU KA LEONG b 

0040 吳豪杰 NG HOU KIT a,c 

0050 李偉鵬 LEI WAI PANG d 

0060 辜咏麟 KU WENG LON a,b 

0072 趙國雄 CHIU KUOK HONG a,b 

0101 崔永全 CHOI WENG CHUN b,c 

0113 蘇文健 SOU MAN KIN a,c 

0123 梁志華 LEONG CHI WA d 

0128 陳世豪 CHAN SAI HOU b 

a) 心理測驗中被評為“劣” 
Não favorável no exame psicológico 

b) 知識考試得分低於 50分 
Classificação inferior a 50 valores na prova de conhecimentos 

c) 第二階段體格檢查不合格 
Não apto na 2

a
 parte do exame médico 

d) 最後評分低於 50分 
Classificação final inferior a 50 valores 
 


