
 

 

 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) pretende selecionar para as 
instalações de Barcarena ou do Porto: 

 
 

Engenheiro eletrotécnico (telecomunicações)  

Direção de Gestão do Espectro 
 

Integrado na Divisão de Monitorização e Controlo do Espectro do Continente, da Direção de 

Gestão do Espectro, este profissional terá a seu cargo as seguintes responsabilidades principais: 

• Acompanhar o desenvolvimento dos novos serviços/sistemas de radiocomunicações 

(por exemplo, 5G, IoT, M2M, etc.), desenvolvendo e propondo formas de abordagem e 

de atuação que acompanhem a evolução do quadro regulamentar e realidade 

tecnológica na área.  

• Definir metodologias de operação, de acordo com os sistemas de monitorização e 

controlo do espectro (MCE) a utilizar e os sistemas de radiocomunicações planeados 

para o futuro.  

• Participar em equipas de trabalho que desenvolvem trabalhos específicos, 

nomeadamente os que se relacionam com o controlo e tratamento da informação 

recolhida pelos equipamentos/sistemas utilizados na MCE. 

• Participar, em representação da organização, em eventos nacionais e/ou 

internacionais.  

• Desenvolver estudos que visem dar resposta a problemas de interferências em 

serviços e sistemas de radiocomunicações.  

• Coordenar e executar trabalhos operacionais na área da MCE, com destaque para 

os que se inserem na resolução de interferências e na execução de ações de 

fiscalização. 

 

Perfil pretendido  

• Mestrado em Engenharia Eletrotécnica - ramo de telecomunicações, constituindo 

uma mais valia o doutoramento nessa área de conhecimento. 

 



• Conhecimentos/experiência de linguagens de programação (C/C++, JAVA e PHP) e 

de base de dados.  

• Fluência na língua inglesa e conhecimentos da língua francesa.  

• Elevada capacidade de análise e concretização.  

• Iniciativa e procura de soluções inovadoras tendo em conta os objetivos definidos.  

• Facilidade no relacionamento interpessoal e no trabalho em equipa. 

• São fatores preferenciais: conhecimentos sobre o Regulamento das 

Radiocomunicações e outros regulamentos e legislação aplicáveis às 

radiocomunicações e à gestão do espectro; experiência académica na área da gestão 

do espectro; conhecimentos em informática, na ótica do programador (Iabview, Matlab, 

etc.); experiência profissional não superior a cinco anos.  

 

Se pretende integrar uma organização de referência que oferece oportunidades de 

desenvolvimento profissional, candidate-se até 22 de setembro de 2017, respondendo 

diretamente a este anúncio ou enviando o seu CV para diogo.tadeu@hays.pt e indicando a 

referência ANACOM-DGE1. 

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

de seleção inclui avaliação curricular e entrevistas, 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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