
最後排名名單 

Lista de ordenação final 

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》第三十五條第六款的規定，經於二零一八年六月二十日第二十五期第二

組《澳門特別行政區公報》公佈的以考核方式進行內部入職開考，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高級職程第一職階副關務監

督五缺的培訓課程錄取開考最後排名名單如下： 

Lista de ordenação final relativa à fase de concurso de acesso condicionado, de 

prestação de provas, para a admissão dos candidatos considerados aprovados, destinados à 

frequência do curso de formação e respectivo estágio, com vista ao preenchimento de 5 

lugares de subcomissário alfandegário, 1.
o
 escalão da carreira de superior do quadro do

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.º25, II Série, de 20 de Junho de 2018, nos termos do n.
o
 6 do artigo 35.º do

Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 

de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), com as alterações introduzidas pelo 

Regulamento Administrativo n.
o 
23/2017:

合格之投考人 Candidatos aprovados: 

名次 
Ordem 

投考人 
編號 

N.
o
 do 

Candidato 

關務督察 
編號 

N.º do Ia 

中文姓名 
Nome em Chinês 

葡文姓名 
Nome em Português 

分數 
Valores 

1 04 102921 梁建華 Leung Kin Wah 65.07 

2 02 52921 余展強 U Chin Keong 62.12 

3 03 39931 林健軍 Lam Kin Kuan 60.19 

4 01 26901 許永德 Hoi Weng Tak 60.02 

根據經第14/2008號行政法規修改的第1/2004號行政法規第十三條第三款的規定而

被淘汰的投考人：1名。 

Nos termos dos n.
o
 3 do artigo 13.º do Regulamento Administrativo n.º 1/2004, com as

alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.
o 

14/2008, os candidatos

excluídos: 1 candidato. 



根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》第三十六條的規定，投考人可自本名單在《澳門特別行政區公報》公佈

之翌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 36.º do Regulamento Administrativo n.º14/2016 (Recrutamento, 

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

alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.
o 
23/2017, os candidatos podem 

interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte à data 

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

entidade que autorizou a abertura do concurso. 

二零一八年十月十一日於澳門海關 

Serviços de Alfândega da RAEM, aos 11 de Outubro de 2018 

 


