
海關第一職階關員 100缺入職培訓課程錄取開考 

預計考試時間表 

Concurso de admissão ao curso de formação para o ingresso  

de 100 lugares de verificador alfandegário, 1.
o
 escalão, da carreira geral de base do quadro de pessoal 

alfandegário dos Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau 

Calendário das provas em previsão 
 

項目 

Item 

考試時間 

Datas de Exame 

考試地點 

Locais de Exame 

可進入下一測試 

投考人名單公佈日期 

Datas de publicação das listas 

dos candidatos que podem 

entrar para a prova seguinte 

確定名單 

Lista definitiva 
----- ----- 

2016年 11月 

Em Novembro de 2016 

體格檢查(第一部份) 

Exame médico (1a. parte) 

2016年 11月下旬至 12月上旬 

Ú ltima dezena de Novembro até 

primeira dezena de Dezembro 

有待確定 

Ser determinado 

2016年 12月 

Em Dezembro de 2016 

體能考試 

Prova física 

2016年 12月中旬至        

2017年 1月中旬 

Segunda dezenda de Dezembro de 

2016 até segunda dezenda de 

Janeiro de 2017 

蓮峰體育中心 /  

奧林匹克體育中心游泳館 

Centro Desportivo Lin Fong / Piscina 

Olímpica do Centro Desportivo 

Olímpico 

2017年 2月 

Em Fevereiro de 2017 

心理測驗 

Exame psicológico 

2017年 2月份 

Em Fevereiro de 2017 

行政公職局 

SAFP 
----- 

知識考試(筆試) 

Prova de conhecimentos (escrita) 

2017年 2月份 

Em Fevereiro de 2017 

有待確定 

Ser determinado 
----- 

體格檢查(第二部份) 

Exame médico (2a. parte) 

2017年 3月 

Em Março de 2017 

仁伯爵綜合醫院 / 結核病防治中心 

Centro Hospitalar Conde de São 

Januário / Centro de Prevenção e 

Tratamento de Tuberculose 

----- 

專業面試及知識考試(口試) 

Entrevista profissional e  

Prova de conhecimentos (oral) 

2017年 3月 

Em Março de 2017 

海關大樓 

Edifício dos Serviços de Alfândega 
----- 

最後排名名單 

Lista de ordenação final 
----- ----- 

2017年 6月 

Em Junho de 2017 

修讀課程日期 

Data de frequência do curso 
----- ----- 

2017年 7月 

Em Julho de 2017 

註： 考試地點及公佈日期為初步訂定，可按實際情況而作出修改。另有關可進入下一測試之人員名單

將上載於澳門海關網頁(www.customs.gov.mo)，及張貼於海關大樓通告欄內。 

Nota: Os locais para as provas bem como a data da publicação são fixados provisoriamente, podem ser 

ajustados de acordo com a situação concreta. Em relação à lista de candidatos que podem entrar 

para a prova seguinte, vai ser publicada no website dos Serviços de Alfândega 

(www.customs.gov.mo) e afixada na coluna de aviso do Edifício dos Serviços de Alfândega. 


