
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) pretende recrutar para a Direção de 
Informação e Consumidores, em Lisboa: 
 

 

 
Técnico Superior para a Divisão de Informação sobre Entidades e Condições de 

Oferta (M/F) 
 
 
Integrado na Divisão de Informação sobre Entidades e Condições de Oferta, este profissional 

será responsável por acompanhar e monitorizar a atividade/condições de oferta dos 

prestadores de serviços de comunicações eletrónicas e de serviços postais e respetiva 

conformidade com regras nacionais e internacionais aplicáveis, nomeadamente: preparação 

de questionários estatísticos e financeiros, entre outros, e recolha de informação através de 

outras fontes, incluindo consultas aos sites dos prestadores; tratamento da informação 

recolhida e seu armazenamento em bases de dados; análise da informação recolhida de 

várias fontes internas e externas e sua apresentação/divulgação interna e/ou externa, 

nomeadamente no âmbito das publicações da ANACOM e mediante preparação de relatórios 

sobre os resultados obtidos; acompanhamento da evolução de novos serviços, incluindo 

serviços over-the-top (OTT) substitutos dos serviços tradicionais de comunicações 

eletrónicas; monitorização do funcionamento de ferramentas da ANACOM, incluindo 

comparadores tarifários; participação em grupos de trabalho nacionais e internacionais. 

 

Perfil pretendido: 

 

- Licenciatura em economia, gestão ou outra relevante para a função; 

- Mestrado em área relevante (no caso de licenciatura pós-Bolonha); 

- Conhecimentos de gestão de projetos e de gestão e exploração de bases de dados (fator 

preferencial); 

- Capacidade de análise, síntese, redação e apresentação de documentação especializada; 

- São valorizados a experiência profissional no sector das comunicações, conhecimentos da 

legislação do sector, competências na área de pesquisa de websites/ferramentas de website 

tracking e conhecimentos sobre o mercado digital; 

- Disposição para a ação e cooperação para estabelecer/manter relações funcionais 

produtivas, incluindo momentos e ambientes de sobrecarga de trabalho; 

- Forte orientação para o trabalho de equipa; 

- Capacidade de adaptação à mudança e flexibilidade; 

- Iniciativa na resolução de problemas e apresentação de soluções; 

- Fluência na língua inglesa (falada e escrita); 

- Domínio do Microsoft Office; 



- Disponibilidade para eventuais deslocações internacionais de curta duração. 

 

Se pretende integrar uma organização de referência que oferece oportunidades de 

desenvolvimento profissional, candidate-se até 10 de julho de 2017, respondendo 

diretamente a este anúncio ou enviando o seu CV para filipa.grazina@hays.pt, indicando a 

referência ANACOM-DIC2. 

 

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. 

 

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

www.anacom.pt. 

 

filipa.grazina@hays.pt
https://www.anacom.pt/

