
 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) pretende selecionar: 

 

 

Juristas (m/f) 

Direção de Contencioso e Contraordenações 

 

Integrados na Direção de Contencioso e Contraordenações e a desempenharem funções na 

área das contraordenações, estes profissionais terão a seu cargo as tarefas inerentes à 

instrução de processos de contraordenação ou de outros procedimentos sancionatórios e a 

representação da ANACOM nas impugnações das decisões que neles sejam tomadas, 

nomeadamente:  

 Analisar a informação recebida (autos de notícia, queixas, participações, entre outros), 

aferindo do seu enquadramento nas competências da ANACOM e verificando da 

necessidade de instauração de processos de contraordenação ou de outros 

procedimentos de natureza sancionatória; 

 Efetuar diligências e propor ou praticar os atos necessários para a tramitação dos 

processos, incluindo a realização de inquirição de testemunhas; 

 Avaliar a prova produzida, qualificar juridicamente os factos e preparar decisões finais; 

 Analisar os recursos que sejam interpostos das decisões finais proferidas em 

processos de contraordenação e representar a ANACOM nas audiências de 

julgamento que se realizam na fase judicial destes processos. 

 

Perfil pretendido: 

 Licenciatura em Direito pré-Bolonha ou licenciatura pós-Bolonha e mestrado em área 

revelante do Direito; 

 Conhecimentos sólidos na área de Direito Penal e Processual Penal, Direito das 

Contraordenações e Direito Administrativo (vertente procedimental); 

 Experiência profissional mínima de 2 anos após conclusão do mestrado ou de 3 anos 

após a conclusão da licenciatura; 



 A experiência nas referidas áreas do direito e o conhecimento da legislação nacional 

e comunitária aplicável ao sector das comunicações serão valorizados; 

 Domínio da língua inglesa, falada e escrita (condição preferencial); 

 Capacidade de análise, síntese, redação e argumentação; 

 Atitude proactiva, dinâmica, de cooperação e entreajuda, potenciadora do trabalho em 

equipa; 

 Capacidade de adaptação à mudança e flexibilidade; 

 Exigência na gestão do tempo e no cumprimento de prazos. 

Se pretende integrar uma organização de referência, que oferece oportunidades de 

desenvolvimento profissional, candidate-se até 21 de junho de 2017, através do seguinte 

endereço https://www.randstad.pt/empregos/jurista_lisboa_RP-2017-27282/. 

Só serão contactados os/as candidatos/as que preencham os requisitos pretendidos. O 

processo de seleção inclui avaliação curricular, entrevistas e provas escritas, com carácter 

eliminatório. Este anúncio não vincula a ANACOM à decisão de contratação. 

Caso o contrato de trabalho com o candidato selecionado não venha a ser celebrado ou caso 

o contrato de trabalho celebrado venha a cessar durante o período experimental, a ANACOM 

poderá convidar à contratação os demais candidatos constantes da lista de classificação final, 

pela ordem em que os mesmos se encontrem qualificados.  

Para esclarecimento sobre a atividade da ANACOM recomenda-se a consulta do sítio 

www.anacom.pt.  
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