
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) pretende recrutar para a Direção 
de Regulação de Mercados em Lisboa: 

 

Técnico Superior para a Divisão de Mercados de Telefonia Fixa e Móvel - (m/f) 
Ref.ª ANACOM/DRM2 

  

Integrado na Divisão de Mercados de Telefonia Fixa e Móvel este profissional terá as 
seguintes responsabilidades: 

Função: 

 Assegurar o desenvolvimento de análises de mercados relevantes, envolvendo 
a respetiva definição, a identificação de eventuais problemas concorrenciais e a 
eventual identificação de operadores com poder de mercado significativo (PMS) 
nesses mercados; 

 Identificar obrigações a impor a operadores com PMS; 

 Preparar contributos para a formação de posições nacionais relativas ao 
Roaming Internacional e supervisão dos operadores nesse âmbito, bem como 
relativas às práticas do mercado no âmbito da neutralidade da rede; 

 Verificar regularmente os desenvolvimentos no domínio das redes e dos serviços 
de comunicações, nomeadamente a situação relativa aos mercados grossistas 
de interligação de voz, incluindo noutros Estados-Membros; 

 Preparar projetos de resposta a questionários de outros reguladores ou 
organizações institucionais no âmbito das suas atribuições; 

 Organizar os processos administrativos relativos a deliberações da ANACOM no 
âmbito da sua área funcional; 

 Assegurar o apoio necessário às áreas jurídicas desta Autoridade nos processos 
judiciais com eles relacionados; 

 Participar em representação da ANACOM em grupos internacionais no âmbito 
das suas funções. 

Perfil pretendido: 

 Licenciatura pré-Bolonha ou Mestrado em Economia, Gestão, Matemáticas 
Aplicadas ou Engenharia de Telecomunicações; 

 Experiência profissional mínima de 3 anos no setor das comunicações 
eletrónicas, preferencialmente na área de regulação;  

 São valorizados os conhecimentos de regulação de mercados e de 
regulamentação nacional e internacional aplicável ao setor das comunicações 
eletrónicas bem como do direito da concorrência; 

 São valorizados os conhecimentos regulatórios e técnicos especificamente 
associados à interligação de redes; 

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

 Fluência em português e inglês, falado e escrito; 

 Conhecimentos sólidos das ferramentas de produtividade do Microsoft Office, 
designadamente Ms Word e Ms Excel;  

 Experiência de utilização de software de análise estatística. 
 
 
 



Candidate-se 

Se pretende integrar uma organização de referência que oferece oportunidades de 
desenvolvimento profissional candidate-se até ao dia 20 de junho de 2017 através do 
email recrutamento@bbdm.pt com indicação de referência ANACOM/DRM2.  
 

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 e metodologia 
de avaliação de competências, 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. 

 

mailto:recrutamento@bbdm.pt

