
 

A ANACOM é a autoridade portuguesa que tem por missão a regulação do sector das 

comunicações. Para dar cumprimento à sua missão a ANACOM segue os valores 

institucionais de Independência, Transparência, Excelência e Cultura de Equipa. 

 

 

PERFIL DE FUNÇÃO 

 

Advogado  

(Júnior) 

Ref.ª 48-ADV-19           

 

Áreas de atuação 

 Analisar e preparar peças processuais, assegurando quando necessário a 

representação da ANACOM em juízo 

 Acompanhar processos judiciais em que a ANACOM seja parte, incluindo 

execuções judiciais de decisões proferidas, bem como analisar questões que sejam 

suscitadas e elaborar informações nessas matérias 

 Contribuir para a resposta a solicitações surgidas no âmbito de processos judiciais 

em curso ou em fase de investigação 

 Analisar questões relativas a conflitualidade e litigância que envolvam a ANACOM  

 

 

Perfil Requerido 

 Licenciatura pré-Bolonha ou licenciatura e mestrado pós-Bolonha numa área do 

Direito, com média não inferior a 14 valores 

 Inscrição como advogado na respetiva Ordem 

 Conhecimentos em Direito Tributário e Direito Administrativo – procedimental e 

processual –, bem como em Direito Processual Civil e Direito Comercial 

 Capacidade de relacionamento interpessoal e orientação para o trabalho em equipa 

em ambiente multidisciplinar 

 Espírito de iniciativa e criatividade ao nível da apresentação de soluções 



 

 Proatividade na atualização permanente de conhecimentos 

 Capacidades de análise, síntese, redação e apresentação de documentação 

especializada 

 Fluência em português e inglês, falado e escrito 

 Sólidos conhecimentos na utilização de aplicações comuns Office  

 Alta flexibilidade, resiliência, autonomia e capacidade de negociação 

 

Condições preferenciais: 

 Experiência profissional em entidades reguladoras ou no sector das comunicações 

 Bons conhecimentos de regulação de mercados e de regulamentação nacional e 

internacional aplicável ao sector das comunicações 

 Conhecimentos de Direito da Concorrência 

 Formação específica ou acompanhamento dos últimos desenvolvimentos 

relacionados com as comunicações, dados, comércio eletrónico e demais desafios 

digitais 

 

 

Princípios orientadores 

O candidato deve orientar-se por um espírito de missão, ser motivado pelo interesse 

público e por elevados níveis de exigência profissional 

 

Consulte o regulamento. 

 

 

  

https://www.anacom.pt/streaming/Recrutamento_Regulamento_vFinal.pdf?contentId=1497172&field=ATTACHED_FILE



