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通告 
AVISO 

 

第一職階關務監督之限制性晉升開考 

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

 

體格檢查 

Exame médico  
 

茲通知為限制性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准考人，請

於下列日期及時間攜同有效澳門永久性居民身份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-se público que os candidatos do concurso de acesso, condicionado, 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 estar munidos 

dos seus Bilhetes de Identidade de Residentes Permanentes de Macau válidos e cartões de dados 

informáticos (cartões dourados) emitidos pelos Serviços de Saúde: 

體格檢查項目 

Item de Exame médico 

日期 

Data 

時間 

Hora 

地點 

Local de Exame médico 

  胸部X光照片檢驗 

Microradiografias 

2021年4月13日 

13 de Abril de 2021 

 

 

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 de  

Patologia Clínica, R/C do 

Centro Hospitalar Conde de 

São Januário 

體格檢查 

Exame médico 

2021年4月24日 

24 de Abril de 2021 

 

 

10:00 

 

黑沙環衛生中心 

澳門黑沙環中街18地段 

Centro de Saúde da Areia Preta 

(Hac Sa Wan) 

Rua Central da Areia Preta, 

Lote de Terra 18 
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註： 倘有懷孕，進行胸部X光照片檢驗前應通知負責檢驗之人員。  

Obs: Caso as candidatas estejam grávidas, devem informar a técnica responsável no local da 

realização de Microradiografias. 

各准考人請於血液、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)。 

É  proibido comer e beber na noite anterior à submissão ao item de Análise ao sangue e análise de 

urina, depois da meia noite, devendo estar em jejum na parte da manhã do dia da 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 à análise 

ao sangue e análise de urina (recolher apenas a primeira urina da manhã e não na noite anterior, e 

deve recolher apenas a urina do meio do fluxo urinário, ou seja, não recolhe a urina do princípio 

nem do fim do fluxo). 

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 23931 葉立本 Ip Lap Pun 

02 28900 吳志嵐 Ng Chi Lam 

03 03910 黃文彬 Wong Man Pan 
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防疫措施： 

Medidas de prevenção epidémica: 

 因應“新型冠狀病毒肺炎”疫情的發展，准考人須留意由衛生局疾病預防控制中心抗疫專頁

內提供的防疫指引 

(https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/ch.aspx#clg17668)； 

Tendo em conta a evolução da “Pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus”, os 

candidatos devem prestar atenção às orientações de prevenção epidemiológica divulgadas na 

página electrónica especial contra epidemias do Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos 

Serviços de Saúde  

(https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/pt.aspx#clg17668); 

 為配合澳門特別行政區政府防疫需要，所有進入考試地點的准考人必須自備及戴上口罩、

出示當日有效的衛生局“澳門健康碼”，及接受體溫探測（額探方式一般大於或等於37.5
o
C

（99.5
o
F）才考慮為發熱）； 

No sentido de acompanhar a necessidade de prevenção da epidemia do Governo da RAEM, 

todos os candidatos que entram no local da prova devem trazer e usar a sua própria máscara, 

apresentar o “Código de Saúde de Macau” devidamente preenchido no mesmo dia, e devem 

medir a temperatura corporal na testa (em geral, considera-se febre a temperatura igual ou 

superior a 37,5º C (99,5 º F); 

 倘准考人在接受上述體溫探測時出現發熱的情況，准考人會被安排接受第二次體溫探測； 

Uma vez que seja detectada temperatura dentro dos valores considerados febre, os candidatos 

são organizados para uma 2ª medição da temperatura corporal; 

 倘准考人的第二次體溫探測仍維持上述發熱溫度，將不獲准進入考場參加考試； 

Se mantiverem na 2ª medição a mesma temperatura corporal considerada febre, os candidatos 

não podem entrar no local para a realização da prova; 

 倘准考人出現發熱、急性咳嗽、咽痛或氣促症狀、或未履行防疫措施任一要求，則不獲准

進入考場參加考試； 

Os candidatos que apresentem sintomas de febre, tosse aguda ou não cumpram qualquer dos 

requisitos indicados no ponto não poderão prestar a prova e serão excluídos; 

 防疫措施可能因應當時“新型冠狀病毒肺炎”疫情發展情況而改變。 

As medidas de prevenção da epidemia poderão ser alteradas face a evolução da “Pneumonia 

causada pelo novo tipo de coronavírus”. 

 


