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最後排名名單  

Lista de ordenação final 

 

根據第 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》第三十五條規定，經於二零一九年一月二日第一期第二組《澳門特別行政

區公報》公佈以考核方式進行限制性晉級開考，錄取合格者就讀培訓課程，以填補澳門

海關關員編制專業職程第一職階機械專業首席關員三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, com vista ao preenchimento de 3 lugares de verificador principal alfandegário 

mecânico da carreira de especialistas, 1.º escalão, do quadro de 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.º 1, II Série, de 2 de Janeiro de 2019, nos 

termos 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 

機械專業關員 

編號 

N.º do Vam  

中文姓名 

Nome em Chinês 

葡文姓名 

Nome em Português 

最後評分 

Classificação 

final 

1 機械專業關員 11995 趙超毅 Chio Chio Ngai 76.29 

2 機械專業關員 04005 何啟聲 Ho Kai Seng 69.34 

3 機械專業關員 03005 施明巧 Si Meng Hao 65.95 

4 機械專業關員 21105 陳俊業 Chan Chun Ip 65.09 

5 機械專業關員 01115 何董偉 Ho Tong Wai 64.76 

6 機械專業關員 08105 趙志雄 Chio Chi Hong 62.01 

7 機械專業關員 22995 曾文輝 Chang Man Fai 59.16 
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根據經第 14/2008 號行政法規和第 4/2011 號行政法規修改的第 1/2004 號行政法規 

第十三條第三款和第四款及第 72/2005號保安司司長批示附件一第二款第(五)項的規定而

被淘汰之投考人： 1 名 

Nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 13.º do Regulamento Administrativo n.º 1/2004, com as 

alterações introduzidas pelos Regulamentos Administrativos n.os 14/2008 e 4/2011, e alínea 5) do 

n.º 2 do Anexo 1 do Despacho do Secretário para a Segurança n.º 72/2005, os candidatos excluídos 

são  1  . 

 

根據第 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.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, 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. 

 

二零一九年六月十日於澳門海關 

Serviços de  Alfândega da RAEM, aos 10 de Junho de 2019 

 

 


