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Sistema de classificação: 

1. Os resultados obtidos em cada uma das provas acima refe-
ridas são indicados sob a forma de classificação, na escala de 0 
a 20 valores; se a classificação obtida for igual ou superior a 9,5 
valores é considerado aprovado;

2. É aprovado na avaliação final o candidato que em cada 
uma das três provas obtenha uma classificação igual ou supe-
rior a 9,5 valores;

3. A classificação da avaliação final é o resultado da média 
aritmética das classificações obtidas nas provas curricular, prá-
tica e teórica, sendo este valor arredondado às décimas.

Data da prova: 6 e 7 de Setembro de 2021

Local da prova: Sala de reunião do Centro de Telemedicina 
na C1 e Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar Conde de S. 
Januário dos Serviços de Saúde

Hora de prova e observações: o horário da prova e as ob-
servações encontram-se afixados na secretaria da Academia 
Médica de Macau, situada no 19.º andar do Edifício Hotline, 
na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Macau, e 
disponível no website destes Serviços (https://www.am.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 5 de Agosto de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 447,00)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

Anúncio

Concurso Público n.º 02/DOA/2021

Prestação de Serviços de Limpeza para a Sede e os Campus 

Exteriores do Instituto Politécnico de Macau

 (01/01/2022-31/12/2023)

Faz-se público que, de acordo com o despacho da Ex.ma Se-
nhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura de 29 de Ju-
lho de 2021, se encontra aberto o concurso público para a «Pres-
tação de Serviços de Limpeza para a Sede e os Campus Exterio-
res do Instituto Politécnico de Macau (01/01/2022-31/12/2023)».

1. Entidade adjudicante: Secretária para os Assuntos Sociais 
e Cultura da RAEM.

2. Entidade que põe o serviço a concurso: Instituto Politécni-
co de Macau (IPM).

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: prestação de serviços de limpeza para a 
Sede e os Campus Exteriores do IPM (01/01/2022-31/12/2023).

5. Período dos serviços: 1 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezem-
bro de 2023 (num total de 24 meses).
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6. Prazo de validade das propostas do concurso: 90 dias, a 
contar da data de abertura das propostas.

7. Garantia provisória: $328 000,00 (trezentas e vinte e oito 
mil patacas), através de depósito na Divisão de Assuntos Fi-
nanceiros do IPM ou mediante garantia bancária a favor do 
IPM.

8. Garantia definitiva: 4% do preço global da adjudicação 
(para garantia do contrato).

9. Condições de admissão: 

• O concorrente deve ser entidade inscrita na Direcção dos 
Serviços de Finanças e/ou na Conservatória dos Registos Co-
mercial e de Bens Móveis da RAEM para a prestação dos ser-
viços a que se refere o presente concurso;

• O concorrente deve ter obtido a certificação do sistema de 
gestão ambiental ISO14001, comprovada através do respectivo 
certificado válido ou documento comprovativo.

10. Local, data e hora da secção de esclarecimento: 

• Local: Sala n.º B105, rés-do-chão do Edifício Chi Un do 
IPM, sita na Rua de Luís Gonzaga Gomes, em Macau.

• Data e hora: 16 de Agosto de 2021, pelas 10,00 horas.

• Em caso de encerramento do IPM, devido a tufão ou a 
outro motivo de força maior, no dia referido, a realização da 
sessão de esclarecimento será prorrogada para a mesma hora 
do primeiro dia útil seguinte.

11. Local, data e hora do prazo da entrega das propostas: 

• Local: Divisão de Obras e Aquisições do IPM, sita na Rua 
de Luís Gonzaga Gomes, em Macau.

• Data e hora: 1 de Setembro de 2021, antes das 17,45 horas.

• Em caso de encerramento do IPM, devido a tufão ou a 
outro motivo de força maior, no último dia do prazo da entrega 
das propostas, o termo do referido prazo será prorrogado para 
a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

12. Local, data e hora do acto público de abertura do con-
curso:

• Local: Anfiteatro n.º 2, 1.º andar do Edifício Wui Chi do 
IPM, sito na Rua de Luís Gonzaga Gomes, em Macau.

• Data e hora: 2 de Setembro de 2021, pelas 10,00 horas.

• Em caso de encerramento do IPM, devido a tufão ou a ou-
tro motivo de força maior, no dia referido, a realização da ses-
são de abertura das propostas será prorrogada para a mesma 
hora do primeiro dia útil seguinte.

13. Local, preço e hora para exame do processo/obtenção da 
cópia do processo:

Os concorrentes interessados podem deslocar-se à Divisão 
de Obras e Aquisições do IPM, sita na Rua de Luís Gonzaga 
Gomes, para consultar/adquirir o respectivo processo do con-
curso durante as horas de expediente (de 2.ª feira a 5.ª feira das 
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas; 6.ª feira das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas) desde a data da pu-
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blicação do anúncio do presente concurso público no Boletim 
Oficial da RAEM até ao dia e hora do fim do prazo de entrega 
de propostas. Caso queiram obter fotocópia do documento 
acima referido, devem pagar o montante de $100,00 (cem pa-
tacas) relativo ao custo das fotocópias, ou podem proceder ao 
download gratuito das informações acima referidas na página 
electrónica do IPM (http://www.ipm.edu.mo).

14. Critério de Avaliação das propostas:

• Preço global: (60%);

• Qualidade de serviços: (40%):

(a) Experiência em serviços semelhantes: (12%);

(b) Desempenho em serviços semelhantes: (2%);

(c) Certificação profissional: (2%);

(d) Competências do concorrente e percentagem de contra-
tação de trabalhadores residentes de Macau: (2%);

(e) Aparelhos e equipamentos profissionais de limpeza: (6%);

(f) Detergentes seguros/ecológicos: (6%);

(g) Prestação de serviços adicionais de valor agregado: (5%);

(h) Esclarecimento na reunião: (5%).

Instituto Politécnico de Macau, aos 3 de Agosto de 2021.

O Presidente do Instituto, Im Sio Kei.

(Custo desta publicação $ 5 086,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra afixada no balcão de atendimento do 
Centro de Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada 
da Barra, Macau, podendo ser consultada no local indicado, 
dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira en-
tre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas e 
sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 
17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica destes              
Serviços (https://www.marine.gov.mo/) e na página electrónica 
dos SAFP (https://www.safp.gov.mo/), a lista definitiva dos 
candidatos ao concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 
para o preenchimento de um lugar vago de técnico superior de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de 
tecnologia das águas, em regime de contrato administrativo de 
provimento, da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos 
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