
 

 

 

 A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) pretende selecionar para Lisboa: 
 

 
Jurista (m/f) 

Direção de Regulamentação e Assuntos Jurídicos 
 

Integrado na Direção de Regulamentação e Assuntos Jurídicos e afeto à Divisão de Registos, 

Segurança e Sociedade da Informação, este profissional terá a seu cargo as seguintes 

responsabilidades principais: 

 Gestão dos registos das empresas que atuam nos domínios das comunicações 

eletrónicas, dos serviços postais e dos serviços de audiotexto e de valor acrescentado 

baseados no envio de mensagem e análise de questões relacionadas com a definição e 

o enquadramento dos serviços de comunicações e das condições gerais aplicáveis ao 

exercício da respetiva atividade; 

 Informação e análise de questões relacionadas com as matérias de planeamento civil de 

emergência, de segurança e integridade das redes e serviços de comunicações 

eletrónicas, de tratamento de dados pessoais e de proteção da privacidade neste setor e 

dos serviços da sociedade da informação; 

 Análise e preparação de medidas a adotar para a promoção de mecanismos de 

resolução extrajudicial de conflitos entre entidades sujeitas à sua regulação e os 

consumidores e demais utilizadores finais e promoção da execução e do 

acompanhamento das diligências a realizar para o efeito; 

 Participação em procedimentos legislativos, regulamentares e administrativos, apoio 

jurídico aos outros serviços da ANACOM e participação em grupos de trabalho ou 

noutras iniciativas no âmbito das matérias acima indicadas. 

 

Perfil pretendido  

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

 Bons conhecimentos de Direito Administrativo, de Direito da Concorrência e da 

Regulação e de Direito Europeu; 

 Experiência profissional mínima de 7 anos; 

 Bons conhecimentos de inglês, falado e escrito; 

 



 Experiência profissional nos domínios das comunicações, da economia digital e da 

sociedade da informação (fator preferencial); 

 Experiência profissional em funções de coordenação de equipas ou de projetos (fator 

preferencial); 

 Experiência profissional em legística e regulamentação (fator preferencial). 

 

MUITO IMPORTANTE: os interessados deverão registar-se em www.find.pt e enviarem 

email para recrutamento@find.pt, anexando o respetivo currículo e colocando como 

assunto Jurista ANACOM DRJ3, até ao dia 20 de junho de 2017. 

 
Para esclarecimento sobre a atividade da ANACOM recomenda-se a consulta do sítio 
www.anacom.pt. Só serão contactados os/as candidatos/as que preencham os requisitos 
pretendidos. O processo de seleção inclui avaliação curricular, entrevistas, questionário de 
personalidade e teste escrito, com carácter eliminatório. Este anúncio não vincula a 
ANACOM à decisão de contratação. 
 

Caso o contrato de trabalho com o/a candidato/a selecionado/a 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. 
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