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終審法院院長辦公室  

統一管理制度普通的專業或職務能力評估對外開考  

輕型車輛司機第一職階 

Gabinete do Presidente do Tribunal de Ú ltima Instância 

Concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais comum, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para motorista de ligeiros,  

1.º escalão  

 

甄選面試 —各准考人考試安排及《准考人須知》 

Entrevista de selecção — Organização da prova dos candidatos admitidos e 

«Instruções para os candidatos admitidos» 

 

終審法院院長辦公室以行政任用合同制度填補輕型車輛司機職程輕型車輛司機第

一職階四個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本辦公室出現的職缺，經二零二一年八

月十八日第三十三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度普通的專

業或職務能力評估對外開考。現公佈甄選面試的各准考人考試安排，以及《准考人須

知》如下： 

Torna-se público, a organização da entrevista de selecção dos candidatos admitidos e 

«Instruções para os candidatos admitidos» ao concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uniformizada, para o 

preenchimento de quatro lugares vagos de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de 

motorista de ligeiros, em regime de contrato administrativo de provimento do GPTUI, e dos 

que vierem a verificar-se neste Gabinete até ao termo da validade do concurso, aberto por 

aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 33, II 

Série, de 18 de Agosto de 2021: 
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甄選面試－日期及時間： 

Entrevista de selecção – data e hora: 

序號 

N.° 

准考人 

編號 

N.° do 

Cand. 

 
姓名 

Nome 
 

考試使用 

語言 

Língua a  

utilizar nas 
provas 

日期 

Data 

時間 

hora 

1 1 陳德賢 CHAN, TAK IN 5116XXXX 中文 Chinês 

10/01/2022 

09:30 

2 2 陳衛洪 CHAN, WAI HONG 5156XXXX 中文 Chinês 10:00 

3 3 周兆祥 CHAO, SIO CHEONG 7374XXXX 中文 Chinês 10:30 

4 4 鄭景生 CHEANG, KENG SANG 5113XXXX 中文 Chinês 11:00 

5 5 馮智恆 FONG, CHI HANG 5113XXXX 中文 Chinês 11:30 

6 6 葉丞武 IP, SENG MOU 7380XXXX 中文 Chinês 12:00 

7 7 何潤德 JOA WONG, JACKSON 1254XXXX 中文 Chinês 

11/01/2022 

09:30 

8 8 高志洪 KOU, CHI HONG 5209XXXX 中文 Chinês 10:00 

9 12 梁錦波 LEONG, KAM PO 1550XXXX 中文 Chinês 10:30 

10 13 李健雄 LI, JIANXIONG 1525XXXX 中文 Chinês 11:00 

11 14 廖偉傑 LIO, WAI KIT 5139XXXX 中文 Chinês 11:30 

12 15 莫智鏗 MOK, CHI HANG 5104XXXX 中文 Chinês 12:00 

13 16 吳志輝 NG, CHI FAI 1279XXXX 中文 Chinês 

12/01/2022 

09:30 

14 17 吳梓河 NG, CHI HO 1227XXXX 中文 Chinês 10:00 

15 18 吳少峰 NG, SIO FONG 1282XXXX 中文 Chinês 10:30 

16 19 伍偉傑 NG, WAI KIT 5099XXXX 中文 Chinês 11:00 

17 20 吳偉傑 NG, WAI KIT 5199XXXX 中文 Chinês 11:30 

18 22 杜日銘 TOU, IAT MENG 5092XXXX 中文 Chinês 12:00 

19 23 黃柏謙 WONG WICHAIYO, VASCO 1241XXXX 中文 Chinês 

13/01/2022 

09:30 

20 24 黃偉生 WONG, WAI SANG 7302XXXX 中文 Chinês 10:00 

21 25 吳建民 WU, JIANMIN 1388XXXX 中文 Chinês 10:30 
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《准考人須知》 

«Instruções para os candidatos admitidos» 

1. 甄選面試地點為澳門四月二十五日前地終審法院院長辦公室臨時辦公樓。 

Local da realização da entrevista de selecção: Praceta 25 de Abril, Edifício das Instalações 

Provisórias do Gabinete do Presidente do Tribunal de Ú ltima Instância, Macau. 

2. 准考人須攜帶有效澳門居民身份證，並按指定的甄選面試時間提前十五分鐘抵達指

定地點進行報到。遲到超過甄選面試指定的時間十五分鐘可被取消資格。 

Os candidatos devem comparecer ao local acima indicado com quinze minutos antes do 

início da entrevista de selecção, munidos de Bilhete de Identidade de Residente de Macau 

válido. Poderão ser excluídos os candidatos que se atrasarem mais de 15 minutos após o 

início da entrevista de selecção. 

3.  甄選面試時間為三十分鐘。面試進行期間，准考人不得使用任何資料、文件、書本

或電子設備。 

A entrevista de selecção terá a duração de 30 minutos.  Durante a realização da entrevista, 

os candidatos não podem consultar outras publicações, documentos ou livros, nem utilizar 

qualquer equipamento electrónico. 

4.  因應疫情及配合特區政府防疫工作，准考人必須留意並配合各項防疫措施。倘若因

任何防疫措施而導致無法出席面試、不獲准進入面試地點或被送離面試地點者，可

被視為缺席並被除名。敬請密切留意衛生局抗疫專頁內提供的防疫指引

（https://www.ssm.gov.mo/ apps1PreventCOVID-19/ch.aspx#clg174668）。 

Face à epidemia e aos respectivos trabalhos de combate realizados pelo Governo da RAEM, 

os candidatos devem prestar atenção às informações epidemiológicas e cooperar com as 

várias medidas de prevenção. Devido às medidas de prevenção epidemiológica, não é 

permitida a entrada ou permanência no local da entrevista a quem não reunir as condições 

permitidas para comparecer à entrevista, devendo sair do local da entrevista e podendo 

ser-lhe marcada falta e considerado excluído. Para mais detalhes, por favor consulte as 

orientações de prevenção epidemiológica na página electrónica especial contra epidemias 

dos Serviços de Saúde (https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/ch.aspx#clg 

17668). 
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5.  進入面試地點前，准考人必須配戴口罩、接受體溫檢測、出示使用衛生局“澳門健

康碼”系統（https://app.ssm.gov.mo/healthPHD/）取得的憑證。 

Os candidatos devem usar máscara, efectuar a medição de temperatura corporal e exibir o 

comprovativo obtido através do sistema de “Código de Saúde de Macau” dos Serviços de 

Saúde (https://app.ssm.gov.mo/healthPHD/), antes da entrada no local da entrevista. 

6.  如甄選面試舉行當天上午 7 時 30 分懸掛或仍懸掛 8 號或更高之熱帶氣旋警告信號

時，取消當日舉行的面試，面試日期將另行通知。 

Caso seja içado o sinal de tempestade tropical n.º 8 ou de grau superior, ou continuar içado  

após das 7h30 horas do dia de realização de entrevista de selecção, a entrevista será 

cancelada e a sua nova data de realização será anunciada em tempo oportuno. 

7.  如甄選面試因應當時“新型冠狀病毒肺炎”疫情發展情況下而取消，有關重新舉行

面試的具體安排將另行公佈。 

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

entrevista de selecção poderá ser cancelada e a nova data de realização da entrevista será 

anunciada em tempo oportuno. 

 

二零二一年十一月二十六日於終審法院院長辦公室。 

Gabinete do Presidente do Tribunal de Ú ltima Instância, aos 26 de Novembro de 2021. 

 

 

典試委員會： 

O Júri: 
 

主席 

Presidente 

 

陳燕玲 

Chan In Leng 

 

委員 

Vogal 
 

胡燕冰 

Wu In Peng 

委員 

Vogal 
 

曾華富  

Chang Wa Fu 

 

https://app.ssm.gov.mo/healthPHD/

