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Aviso 

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao concurso de ingresso externo, de 

prestação de provas, para a admissão de quinze formandos para o curso de formação para 

ingresso na carreira de investigador, com vista ao preenchimento de quinze lugares na carreira 

de investigador da dotação de pessoal do Serviço do Comissariado contra a Corrupção 

(Direcção dos Serviços contra a Corrupção e Direcção dos Serviços de Provedoria de Justiça), 

aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 

n.º 24, II Série, Suplemento, de 10 de Junho de 2020, a prova de conhecimentos (prova escrita) 

será realizada no dia 20 de Setembro de 2020, às 09,30 horas, com duração de 3 horas, nos 

seguintes locais: 

– Escola Secundária Lou Hau; 

– Colégio do Sagrado Coração de Jesus (Secção Chinesa); 

– Escola Hou Kong; 

– Colégio Dom Bosco (Yuet Wah); 

– Escola Nossa Senhora de Fátima; 

– Escola Pui Tou. 

A distribuição dos candidatos pelas salas de realização da prova de conhecimentos (prova 

escrita), bem como outras informações de interesse dos candidatos, encontram-se afixadas na 

Alameda Dr. Carlos d’ Assumpção, Edf. “Dynasty Plaza”, 14.º andar, NAPE, Macau (Horário 

de consulta: entre as 09,30 e as 18,00 horas nos dias úteis), e disponibilizadas na página 

electrónica do Comissariado contra a Corrupção (https://www.ccac.org.mo).  

Tendo em conta que a Escola para Filhos e Irmãos dos Operários (Secundário) passou a 

designar-se por “Escola Secundária Lou Hau” a partir do dia 1 de Setembro de 2020, solicita-

se aos candidatos admitidos que prestem atenção a que onde se lê “Escola para Filhos e Irmãos 

dos Operários (Secundário)” e “勞工子弟學校（中學部）” na lista definitiva dos candidatos, 

nas «Instruções sobre a prova de conhecimentos (prova escrita) para os candidatos admitidos», 

bem como nos outros documentos relevantes, devem passar a ler-se “Escola Secundária Lou 

Hau” e “勞校中學”, correspondentemente.  

Em caso de dúvidas, queira telefonar para 2872 7949 durante o horário de expediente. 

Gabinete do Comissário contra a Corrupção, aos 11 de Setembro de 2020. 
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