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Tomada de posse da Subdirectora dos Serviços de
Identificação, Lo Pin Heng
No dia 2 de Julho de 2015, a Subdirectora dos Serviços de Identificação,
Lo Pin Heng, prestou juramento em cerimónia de tomada de posse, presidida
pela Secretária para a Administração e Justiça, Chan Hoi Fan, tendo a Chefe do
Gabinete da Secretaria para a Administração e Justiça, Iao Man Leng, e a
Directora dos Serviços de Identificação, Ao Ieong U testemunhado o mesmo.
No decorrer da cerimónia, Lo Pin Heng apresentou a sua gratidão pela
confiança depositada pelo Governo da RAEM e pela Senhora Secretária para a
Administração e Justiça e afirmou que vai empenhar-se todos os esforços para
coadjuvar a Directora da DSI e segundo os princípios governativos e em
comunhão de esforços com o pessoal da DSI, prosseguir a optimização
permanente do processo da gestão interna, aumentar o desempenho de trabalho
e adoptar mais medidas convenientes para os cidadãos, melhorando a qualidade
do serviço a prestar aos cidadãos.
Lo Pin Heng, licenciada em Direito, na Universidade de Macau, com curso
de bacharelato em Tradução e Interpretação Chinês-Português, no Instituto
Politécnico da Macau, ingressou na Função Pública em 2006, e exerce funções
na Direcção dos Serviços de Identificação desde Outubro de 2007. Foi chefia
funcional do Grupo de Apoio à Direcção desde Abril de 2008, e foi nomeada
várias vezes como chefe substituta dos Departamentos de Identificação de
Residentes e de Documentos de Viagem e subdirectora substituta, e a partir de
26 de Dezembro de 2014, desempenhou as funções de subdirectora em regime
de substituição.
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