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統㇐管理制度 — 專業或職務能力評估對外開考                                                                                                     

社會工作局社會工作範疇第㇐職階二等技術員 

（開考編號：ING-202101）                                                                                                

Regime de gestão uniformizada - Concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais, externo, do Instituto de Acção Social, para 

técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de serviço social 

（Ref. do Concurso n.°:  ING-202101） 

甄選面試 — 各准考人考試安排及《准考人須知》 

Entrevista de selecção － organização das entrevistas de selecção e «Instruções 

para os candidatos admitidos» 

為填補社會工作局社會工作範疇技術員職程第一職階二等技術員共四個職缺：編

制內兩個職缺及行政任用合同制度兩個職缺，以及開考有效期屆滿前本局出現的職缺，

經二零二一年二月十日第六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統

一管理制度的專業或職務能力評估開考通告，現公佈甄選面試的准考人考試安排及《准

考人須知》如下： 

Tornam-se públicas a organização das entrevistas de selecção e as «Instruções para os 

candidatos admitidos» ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento total de quatro lugares vagos: 

dois do quadro do pessoal e dois em regime de contrato administrativo de provimento, de 

técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área de serviço social, do Instituto de 

Acção Social, e dos que vierem a verificar-se, neste Instituto, até ao termo da validade do 

concurso, aberto, por aviso publicado no «Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 

de Macau» n.º 6, II Série, de 10 de Fevereiro de 2021: 
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甄選面試－日期及時間： 
Entrevista de selecção – data e hora: 

   

准考人

編號 

N.° do 
Cand. 

姓名 

Nome  

身份證編號  

BIR N.°  

考試使用語言 

Língua a utilizar 
nas provas 

日期 

(日/月/年) 

Data 
(dia/mês/ano) 

時間 

Hora 

1 歐陽妙玲 AO IEONG, MIO LENG 7439XXXX 中文 Chinês 09/02/2022 09:20 

2 陳紫君 CHAN, CHI KUAN 1283XXXX 中文Chinês 09/02/2022 09:40 

3 陳柏忠 CHAN, PAK CHUNG 1472XXXX 中文Chinês 09/02/2022 10:00 

4 陳思煊 CHAN, SI HUN 1218XXXX 中文Chinês 09/02/2022 10:20 

7 張妙芬 CHEONG, MIO FAN 5166XXXX 中文Chinês 09/02/2022 10:40 

9 趙遠華 CHIO, UN WA 5209XXXX 中文Chinês 09/02/2022 11:00 

10 徐麗芬 CHOI, LAI FAN 5199XXXX 中文Chinês 09/02/2022 11:20 

13 朱世熙 CHU, SAI HEI 5207XXXX 中文Chinês 09/02/2022 11:40 

14 高文灝 COU, MAN HOU 1246XXXX 中文Chinês 09/02/2022 12:00 

15 馮志輝 FONG, CHI FAI 5197XXXX 中文Chinês 09/02/2022 12:20 

17 高璟暉 GOMES, ESTEFANIO 1252XXXX 中文Chinês 09/02/2022 12:40 

19 楊敏敏 IEONG, MAN MAN 1331XXXX 中文Chinês 09/02/2022 14:40 

22 古嘉儀 KU, KA I 1228XXXX 中文Chinês 09/02/2022 15:00 

24 麥凱西 MAC, HOI SAI 1243XXXX 中文Chinês 09/02/2022 15:20 

25 施雅萍 SI, NGA PENG 1255XXXX 中文Chinês 09/02/2022 15:40 

26 譚慧妍 TAM, WAI IN 1225XXXX 中文Chinês 09/02/2022 16;00 

27 鄧智婷 TANG, CHI TENG 1292XXXX 中文Chinês 09/02/2022 16:20 

28 董文偉 TONG, MAN WAI 5169XXXX 中文Chinês 09/02/2022 16:40 

29 余靜雯 U, CHENG MAN 1262XXXX 中文Chinês 09/02/2022 17:00 
 
 
 

甄選面試 － 准考人須知 
Entrevista de selecção -  Instruções para os candidatos admitidos 

 
 

甄選面試的地點為澳門西墳馬路六號社會工作局總部。  

As entrevistas de selecção terão lugar na sede do Instituto de Acção Social, sita na Estrada do 
Cemitério, n.º 6, Macau. 
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進入甄選面試的准考人應於考試開始前15分鐘到達指定地點，於指定時間後到
達者，即視為缺席並被除名。  

Os candidatos admitidos à entrevista de selecção devem comparecer no local indicado 15 
minutos antes da hora de início da entrevista. Aos candidatos que chegarem depois da hora 
indicada será marcada falta e serão excluídos. 

 

准考人必須帶備有效的身份證明文件正本，以供核實身份。  

Os candidatos admitidos deverão trazer consigo o original do documento de identificação 
válido, para a verificação de identidade. 

 

甄選面試的時間為20分鐘。  

A entrevista de selecção terá a duração de 20 minutos. 

 

如甄選面試當日早上7時30分後懸掛或仍懸掛8號或更高之熱帶氣旋警告信號時，
取消當日舉行的考試，有關重新舉行考試的具體安排將另行公佈。  

Caso seja hasteado o sinal de tempestade tropical n.º 8 ou de grau superior depois das 07H30 
horas do dia de realização da entrevista de selecção, ou se mantiver hasteado pelas 07H30 
nesse dia, a entrevista será cancelada. Os detalhes da nova realização da entrevista serão 
anunciados em tempo oportuno. 

 

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“澳門健康碼”、進行體溫探測（一般情況下體溫等於或高

於  37.5℃才視為發燒），並配合社會工作局工作人員的指示採取各項防疫措施。  

注意：敬請密切留意澳門特別行政區政府入口網站及衛生局公佈的最新防疫措

施；本甄選面試的防疫措施，將以最新的防疫措施作準。  

Em articulação com as medidas de prevenção da pandemia do Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau (RAEM), para a entrada no local de realização do exame, 
todos os candidatos admitidos devem trazer e usar a sua própria máscara, apresentar o “Código 
de Saúde de Macau”, gerado no dia da entrevista, fazer a medição de temperatura corporal 
(sempre que a temperatura corporal for igual ou superior a 37,5 ℃, é considerada como ter 
febre) e cooperar com as medidas de prevenção indicadas pelos trabalhadores do Instituto de 
Acção Social. 

Atenção: É favor prestar particular atenção às medidas mais recentes da prevenção da 
epidemia divulgadas pelos Serviços de Saúde e no Portal do Governo da RAEM, as quais serão 
adoptadas para a presente entrevista de selecção. 
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二零二二年一月十三日於社會工作局。 

Instituto de Acção Social, aos 13 de Janeiro de 2022. 
 
 
 
 

  典試委員會： 
O Júri: 

主席 
Presidente 

 

林舜華 
Lam Son Wa 

處⾧ 

Chefe de Divisão 

正選委員 
Vogal Efectiva 

 

劉結艷                                                                                                              
Lao Kit Im                                                                                                         

處⾧ 
Chefe de Divisão 

正選委員 
Vogal Efectivo 

 

方偉文 
Fong Vai Man 

首席顧問高級技術員 
Técnico Superior Assessor Principal 

 


