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名單  

Lista 

按照刊登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》

之通告，有關澳門特別行政區海關通過考核方式進行普通對外入職開考，以行政任用

合同制度填補第一職階技術工人(電工範疇)一缺，根據第 23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第二款的規定，現公佈知識考試成績名單如

下： 

Classificativa da prova de conhecimentos 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, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 

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

públicos): 

 

 

合格之准考人 Candidatos aprovados: 

 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 朱振邦 CHU CHAN PONG 

2800 6 洪亮 HONG LIANG 

0323 7 林慶標 LAM HENG PIO 

1956 8 劉建文 LAO KIN MAN  

 9 李君亮 LEI KUAN LEONG 

 10 梁兆偉 LEONG SIO WAI 

 11 黃棟寧 WONG TONG NENG  
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被淘汰之准考人: 

Candidatos excluídos: 

序號 中文姓名 葡文姓名 被淘汰之原因 
Motivos de exclusão N

o
.  Nome em Chinês Nome em Português 

1 吳偉雄 NG VAI HONG  A 

2 -- VONG, NATALINO LEÃ O 
 

B 

備註： 

Observações: 

A 缺席知識考試(筆試)； 

Por não ter comparecido à prova de conhecimentos (escrita); 

B 缺席知識考試(實踐考試)。 

  Por não ter comparecido à prova de conhecimentos (Prova prática). 

  

 

按照第 23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十八條第二

款的規定，投考人可自本名單公告在《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日

內就成績名單向核准招考的實體提起上訴。 

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 

(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 da presente lista no Boletim Oficial da Região Administrativa 

Especial de Macau, para a entidade que autorizou a abertura do concurso. 

 

二零一六年十二月十五日於澳門海關 

 Serviços de Alfândega da RAEM, aos 15 de Dezembro de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


