
Engenheiro de Telecomunicações para a área de fiscalização e análise técnica R&TTE, RED e 
CEM (m/f) 

  
 

A ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações pretende integrar na sua equipa de fiscalização 

de Barcarena (Lisboa), um Engenheiro de Telecomunicações, responsável por fiscalizar e realizar a 

análise técnica de equipamentos de comunicações, nos regimes R&TTE (radio and terminal 

telecommunications equipments), RED (radio equipments directive) e CEM (compatibilidade 

eletromagnética). 

 

Esta função terá por principais responsabilidades analisar a documentação técnica de equipamentos 

terminais e de radiocomunicações, inspecionar os equipamentos de modo a identificar potenciais 

riscos e realizar a análise de cumprimento de requisitos de colocação no mercado e documentação de 

suporte. Esta função considera ainda o estudo das principais tendências de mercado e a perceção dos 

riscos associados ao incumprimento das normas no âmbito de novos equipamentos.  

   

Para ser bem sucedido neste desafio deverá preencher os seguintes requisitos: 

  

- Licenciatura pré-Bolonha ou Mestrado integrado em Engenharia das Telecomunicações 

(preferencialmente) ou Engenharia Eletrotécnica/Física; 

- Experiência no sector das comunicações; 

- Conhecimentos técnicos de radiocomunicações e de compatibilidade eletromagnética; 

- Capacidade de relacionamento interpessoal e espírito de equipa; 

- Boa capacidade de comunicação verbal e escrita; 

- Boa capacidade de análise e de síntese, em particular na redação e apresentação de documentação 

técnica; 

- Proatividade em termos de atualização permanente e capacidade de adaptação a novos desafios; 

- Orientação para a qualidade e o rigor; 

- Elevado sentido de responsabilidade e ética; 

- Nível de inglês avançado (verbal e escrito); 

- Disponibilidade para deslocações de curta e/ou média duração (3-4 dias) em Portugal ou ao 

estrangeiro. 

  

Se pretende integrar uma organização de referência que oferece oportunidades de crescimento e 

desenvolvimento profissional candidate-se até 19 de Junho de 2017, respondendo diretamente a este 

anúncio ou enviando o seu CV para tatiana.fomicheva@hays.pt, indicando a referência ANACOM-

DFI1. 

 

 

 

mailto:tatiana.fomicheva@hays.pt


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 e eventualmente outras provas, 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 ordenados. 

 

http://www.anacom.pt/

