
Lisboa
Técnico Superior de Estudos e Prospectiva (M/F)
No âmbito das actividades do ICP-ANACOM este profissional terá reporte directo ao Director do
Gabinete de Estudos e Prospectiva, terá uma participação activa ao nível da realização e
acompanhamento de estudos técnico e científicos afectos à regulação de mercado; acompanhamento
dos desenvolvimentos técnicos e científicos relacionados com a regulação do sector das
comunicações electrónicas e dos serviços postais; a análise de protocolos e acordos de cooperação
com instituições de investigação científica nacionais e internacionais, ou outras entidades de criação
e divulgação de conhecimento científico aplicado no sector das comunicações.

Procuramos Profissional com o seguinte perfil:
• Licenciatura, Mestrado ou Pós-Graduação em Economia, Gestão, Estatística ou Matemática

Aplicada à Economia e Gestão;
• Experiência profissional de cerca de três anos em áreas relacionadas com regulação,

concorrência, indústrias de rede ou em investigação científica em áreas relacionadas;
• Excelentes conhecimentos nas áreas de matemática, estatística e econometria;
• Conhecimentos de microeconomia aplicada e economia industrial;
• Conhecimentos do sector das comunicações electrónicas ou serviço Postal;
• Domínio avançado das aplicações informáticas ao nível de folhas de cálculo, sistemas de

informação geográfica, bases de dados e aplicações de estatística e econometria específicas
(e.g. SPSS);

• Disponibilidade para deslocações nacionais e internacionais de curta duração;
• Sólidos conhecimentos de Inglês, a nível oral e escrito.

Oferecemos:
Excelente oportunidade de desenvolvimento profissional e pessoal em Organização de referência.

Para eventual esclarecimento relativo à actividade do ICP-ANACOM recomenda-se a consulta do sítio
www.anacom.pt.
As candidaturas, acompanhadas de carta de apresentação, Curriculum Vitae detalhado e remuneração
pretendida, deverão ser remetidas para RAY Human Capital até ao dia 1 de Agosto de 2008.

Só serão contactados os/as candidatos/as que preencherem os requisitos pretendidos 

O processo de selecção inclui avaliação curricular com carácter eliminatório e metodologia de
avaliação de competências. Este anúncio não vincula a ANACOM à decisão de contratação.

ICP – Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), órgão regulador das
comunicações em Portugal, pretende seleccionar para sua sede em Lisboa:

Para responder a este anúncio entre em: www.rayhumancapital.com e envie o seu
CV através do sistema

ou para a morada postal da RHC - Av.Praia da Vitória,48-5ºDto -105-184 Lisboa


