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O ICP - Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM), autoridade reguladora das comunicações em Portugal, pretende selecionar para sua sede em Lisboa:

Integrado na Direção de Contencioso e Contraordenações, o profissional 
terá como missão trabalhar na análise e preparação de peças processuais, 
assegurando quando necessário a representação do ICP ANACOM em juízo, 
instruir e preparar decisões em procedimentos administrativos e exercer 
funções de consultoria.

Procuramos profissional com o seguinte perfil:
• Licenciatura em direito;
• Inscrição como advogado na respetiva Ordem;
• Bons conhecimentos nas áreas de direito administrativo (vertentes substantiva, 

procedimental e processual) e de direito tributário – áreas preferenciais –, bem 
como do direito processual civil e do direito processual penal;

• Pretende-se experiência profissional por um período mínimo de 3 anos nas 
referidas áreas de direito;

• Valoriza-se ainda o conhecimento da legislação nacional e comunitária 
aplicável ao sector das comunicações;

• Capacidade de análise e de síntese, de redação e de argumentação, incluindo 
facilidade de expressão oral e escrita;

• Atitude proativa ao nível da resolução de tarefas e da apresentação de 
propostas de solução; 

• Domínio da língua inglesa;
• Domínio de informática na ótica do utilizador.

Advogado - Contencioso
(m/f)

http://bit.ly/16wJNXF

Integrados na Direção de Regulamentação e Assuntos Jurídicos, os profissionais 
terão como missão trabalhar em questões jurídicas relacionadas com a atividade 
do ICP-ANACOM de regulação do sector das comunicações e de coadjuvação 
ao Governo no domínio das comunicações, envolvendo a análise de matérias 
de regulação e concorrência no âmbito do quadro legal nacional e europeu 
aplicável ao sector.  

Procuramos profissional com o seguinte perfil:
• Licenciatura em direito;
• Bons conhecimentos de direito aplicável à regulação, em particular da 

legislação nacional e europeia aplicável ao sector das comunicações; 
•  Valoriza-se a experiência profissional nos domínios atrás mencionados;
• Capacidade de análise e síntese, de redação e de argumentação;
• Atitude proativa ao nível da resolução de tarefas e de apresentação de 

propostas de solução;
• Domínio da língua inglesa;
• Domínio de informática na ótica do utilizador.

Juristas  – Regulamentação 
e Assuntos Jurídicos (m/f)

http://bit.ly/GGeNds

Integrado na Direção de Contencioso e Contraordenações, o profissional terá como 
missão assegurar as tarefas inerentes à instrução de processos de contraordenação ou 
outros processos sancionatórios e representar o ICP-ANACOM nas impugnações das 
decisões que neles sejam tomadas, nomeadamente: analisar a informação recebida 
(autos de notícia, queixas, participações, etc.) e aferir da existência de indícios de 
contraordenação; elaborar as acusações e notificações; efetuar as diligências necessárias 
para a tramitação do processo, incluindo inquirições de testemunhas; avaliar a prova 
produzida, qualificar juridicamente os factos e preparar decisões finais; analisar os 
recursos que sejam interpostos das decisões finais e representar o ICP-ANACOM nas 
audiências de julgamento que se realizem nos processos de recurso.

Procuramos profissional com o seguinte perfil:
• Licenciatura em direito;
• Bons conhecimentos de direito penal, processual penal e direito das 

contraordenações, bem como de direito administrativo, na vertente procedimental;
• Valoriza-se a experiência profissional de 3 anos nas referidas áreas de direito, bem 

como o conhecimento da legislação nacional e comunitária aplicável ao sector 
das comunicações;

• Capacidade de análise e de síntese, de redação e de argumentação;
• Atitude proativa ao nível da resolução de tarefas e da apresentação de propostas de solução;
• Domínio da língua inglesa;
• Domínio de informática na ótica do utilizador.

Jurista - Contraordenações
(m/f)

http://bit.ly/17Vj3jI

Oferecemos:
Excelente oportunidade de desenvolvimento profissional e pessoal em organização de referência. Para esclarecimento sobre a atividade do ICP-ANACOM recomenda-se a consulta do sítio www.anacom.pt. As candidaturas, acompanhadas de curriculum vitae detalhado, 
deverão ser remetidas para RAY Human Capital até ao dia 5 de Novembro. Só serão contactados os/as candidatos/as que preencham os requisitos pretendidos. O processo de seleção inclui avaliação curricular com carácter eliminatório e metodologia de avaliação de 
competências. Este anúncio não vincula o ICP-ANACOM à decisão de contratação.


