
澳  門  特  別  行  政  區  政  府  

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

行  政  公  職  局  

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 

 

編織班(C078) 

Curso de Crochet e Tricot (C078) 

抽籤結果名單 Lista do Resultado do Sorteio 
08/10 - 10/12/2022 14:30 - 16:30，逢星期六。Todos os Sábados. 

中籤者 Contemplados 

序號 

Nº 

中文姓名 

Nome em Chinês 

葡文姓名 

Nome em Português 

1 卓綺珊 CHEOK I SAN 

2 姚翠芬 IO CHOI FAN 

3 毛綺雯 MOU I MAN 

4 黃美華 WONG MEI WA 

5 易佩儀 YIK PUI I 

6 張嘉玲 CHEONG KA LENG 

7 YUEN TONG SIO PENG ANA MARIA 

8 鄭泳賢 CHEANG WENG IN 

9 李穎兒 LEI WENG I 

10 劉淑明 LAU SUK MING 

後備名單  Lista de suplentes 

1 劉素心 LAU SO SUM 

2 余翠齊 U CHOI CHAI 

3 鄺瑩瑩 KUONG IENG IENG 

 

中籤者可於 2022 年 9 月 16 至 21日進行繳費。如中籤者透過“一戶通”進行活動報名，

須於線上付款；如透過電話或親臨方式報名，則須前往公職福利處或公務人員活動中心

付款(辦公時間為上午九時至下午六時半)。逾期未付款者作自動棄權論，有關名額將由

後備名單補上。  

首次出席上述課程/活動時，參加者須向導師/工作人員出示一次已完成接種兩劑新冠疫

苗滿 14 天，或有效新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明(自費)。倘參加者不符合上述要求，

本處有權取消參與資格，已繳交的費用不予退還。 

Os contemplados deverão efectuar o pagamento de 16 a 21 de Setembro de 2022. Se a inscrição 

nas actividades pelos contemplados for efectuada através da "Conta Ú nica de Macau", o 

respectivo pagamento deverá ser feito online; Se a inscrição for feita por telefone ou 

presencialmente, os contemplados deverão dirigir-se à DASFP ou ao Centro de Actividades 

para os Trabalhadores dos Serviços Públicos para efectuar o pagamento (horário de expediente: 

das 09:00 às 18:30). Se o pagamento não for efectuado no prazo estabelecido, a inscrição será 



considerada sem valor e os respectivos lugares vão ser supridos pelos interessados da lista de 

suplentes. 

Ao frequentar pela primeira vez os referidos cursos / actividades, os participantes devem 

apresentar uma vez ao formador / trabalhador o comprovativo de 14 dias após a toma das duas 

doses da vacina contra Covid-19, ou resultado negativo de Teste de Á cido Nucleico de 

Covid-19 válido (a expensas suas). Caso os participantes não preencham os requisitos acima 

mencionados, a DASFP reserva-se o direito de desqualificar os participantes e não serão 

reembolsadas as taxas já pagas. 

 

主辦單位 Organização :                              

查詢 Informações: 28355200 / 28355201       網址 Website: www.safp.gov.mo                       REF.202209 

http://www.safp.gov.mo/

