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臨時名單  

澳門海關為填補行政任用合同第一職階技術工人一缺(電工範疇)，經於二零一六年

八月二十四日第三十四期第二組《澳門特別行政區公報》刊登以考核方式進行普通對外

入職開考的通告。現公佈臨時名單如下： 

Lista Provisória 

Provisória dos candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação de 

provas, para o preenchimento de um lugar de Operário qualificado, 1
o
. escalão, área de 

electricista, em regime de contrato administrativo de provimento dos Serviços de Alfândega de 

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

Macau, n
o
.34, II Série, de 24 de Agosto de 2016: 

 

准考人 Candidatos admitidos: 

 序號 中文姓名 葡文姓名 

 N
o
.  Nome em Chinês Nome em Português 

1221 1 陳秀峰 CHAN SAO FONG  

0512 2 曾慶麟 CHANG HENG LON 

0482 3 周頌文 CHAO CHONG MAN 

3067 4 曹國祥 CHOU KUOK CHEONG  

2579 5 洪亮 HONG LIANG 

2800 6 林慶標 LAM HENG PIO 

0323 7 劉建文 LAO KIN MAN  

1956 8 李君亮 LEI KUAN LEONG 

1514 9 吳偉雄 NG VAI HONG  

3130 10 --- VONG, NATALINO LEÃ O 

 11 黃棟寧 WONG TONG NENG  

 

 

 有條件限制之准考人 Candidatos admitidos condicionalmente: 

 序號 中文姓名 葡文姓名 補交文件 
 

N
o
. Nome em Chinês Nome em Português 

Documentos que 
faltaram a 
apresentar 1542 1 朱振邦 CHU CHAN PONG A 

1916 2 林路文 LAM LOU MAN A 

1029 3 梁兆偉 LEONG SIO WAI B 
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根據現行第 23/2011 號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第

四款的規定，有條件限制之准考人須自本名單公佈之日起計十個工作日內彌補缺失之處

或證明符合要件，否則被除名。 

Nos termos do n
o
.4 do artigo 18º do Regulamento Administrativo n

o
.23/2011 

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

públicos), os candidatos admitidos condicionalmente devem suprir as deficiências ou fazer 

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

presente lista, sob pena de exclusão. 

 

 

二零一六年九月二十三日於澳門海關 

Serviços de Alfândega da RAEM, aos 23 de Setembro de 2016 

 

備註： 

Observações: 

 

A 欠交本開考通告所要求的學歷證明文件副本； 
 Falta fotocópia de certidão ou documentos comprovativos das habilitações académicas a 

exigir no presente aviso de abertura do concurso ; 

B 欠交經投考人簽署之履歷〈中文或葡文〉。 
 Falta Nota curricular assinada pelo próprio candidato ( em chinês ou português). 


