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通告 

AVISO 

 

第一職階關務監督之晉升開考 

Concurso de acesso à categoria de comissário alfandegário, 1.º escalão 

 

體格檢查 

Exame médico  
 

茲通知為晉升澳門海關關員編制高級職程第一職階關務監督開考之投考人，請於下列

日期及時間攜同有效澳門永久性居民身分證及由衛生局發出之電腦資料卡 (金卡)前往下述

地點接受體格檢查： 

Faz público que os candidatos do concurso de acesso para a categoria de comissário 

alfandegário, 1.º escalão, da carreira superior do quadro de pessoal alfandegário dos Serviços de 

Alfândega de Macau, devem comparecer nos locais, nas datas e horas abaixo mencionados, a fim 

de serem submetidos ao exame médico. Os candidatos devem ser munidos os seus Bilhetes de 

Identidade de Residentes Permanentes de Macau válidos e cartões dos dados informáticos (cartões 

ouros) emitidos pelos Serviços de Saúde. 

體格檢查項目 

Itém de Exame médico 

日期 

Data 

時間 

Hora 

地點 

Local de Exame médico 

  胸部X光照片檢驗 

Microradiografias 

2018年3月27日 

27 de Março de 2018 

 

 

10:00 

結核病防治中心 

（得勝馬路40號）  

Centro de Prevenção e 

Tratamento de Tuberculose 

(Estrada da Vitória, nº. 40) 

血液、尿液化驗 

Análise ao sangue 

e análise de urina 

 

 

 

10:30 

臨床病理化驗室樣本收集處 

仁伯爵綜合醫院地下 

(山頂醫院) 

Sala de colheita do Serviço 

Patologia Clínica, R/C do 

Centro Hospitalar Conde de 

São Januário 

體格檢查 

Exame médico 

2018年4月15日 

15 de Abril de 2018 

 

 

10:00 

黑沙環衛生中心 

澳門黑沙環中街18地段 

Centro de Saúde Areia Preta 

(Hac Sa Wan) 

Rua Central da Areia Preta, 

Lote de Terra 18 
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註： 各投考人請於血液、尿液化驗體檢項目前一天晚上 12時後禁飲禁食，並於檢查當日早
上必須空腹 (不能吃早餐，水、清茶或香口膠都不可以) 進行血液化驗，而尿液樣本需
於驗身當天提交予臨床病理化驗室樣本收集處 (注意：尿液樣本需為首次小便且留小便
時，不要留頭段及尾段，只可留中段及不能隔夜留)。 

Obs:  É proibido comer e beber na noite anterior de submissão ao exame médico, depois de meia 

noite, devendo estar em jejum na parte de manhã do dia para a análise em questão.(não pode 

tomar pequeno almoço nem água, chá e pastilhas elásticas) 

A amostra de urina deve ser entregue na Sala de colheita do Serviço Patologia Clínica no 

dia de submissão ao Análise ao sangue e Análise de urina.(Recolher pela primeira vez 

urina, apenas de manhã não noite anterior, dentro o cuidado de fazer essa recolha no meio 

de fluxo urinário, ou seja, não recolhendo a urina do princípio nem do fim do acto.) 

投考人 

編號 

N.o do 

Candidato 

副關務監督編號 

N.º do SCom 

中文姓名 

Nome em Chinês 

葡文姓名 

Nome em Português 

01 03871 林佛聯 Lam Fat Lun 

02 31861 程振強 Ching Chun Keung 

03 11911 龔雄 Kong Hong 

04 33900 華麗梅 Va Lai Mui 

05 04910 譚碧翠 Tam Pek Choi 

 

 

 


