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

Técnico Superior para o Núcleo de Serviços Postais (NSP) – m/f Ref.ª 
ANACOM/NSP 

 
Integrado no Núcleo de Serviços Postais este profissional terá as seguintes 
responsabilidades: 
 

 Desenvolver análises que visam a identificação e a definição de obrigações a 
impor ao prestador do serviço universal de serviços postais, incluindo a 
atualização das obrigações que se encontram definidas, designadamente no que 
respeita a preços, qualidade de serviço e densidade da rede postal; 

 Proceder a análises no âmbito da determinação de eventuais custos líquidos da 
prestação do serviço postal universal e formas do seu financiamento, no quadro 
das referidas obrigações e dos direitos do prestador do serviço universal; 

 Monitorizar o cumprimento das obrigações impostas, desenvolvendo análises 
periódicas e promovendo auditorias sempre que adequado; 

 Acompanhar os desenvolvimentos no domínio do sector postal e as experiências 
internacionais de regulação do sector; 

 Participar em representação da ANACOM em grupos internacionais no âmbito 
das suas funções, tomando opções de índole técnico enquadradas por diretivas 
ou orientações superiores. 

 
Perfil pretendido: 
 

 Licenciatura pré-Bolonha ou Mestrado integrado em Economia ou áreas afins, 
preferencialmente na vertente de Economia Industrial, Regulação, 
Microeconomia ou Economia Pública; 

 Experiência profissional mínima de um ano em sectores sujeitos a regulação 
sectorial, a qual deve incluir experiência mínima de nove meses na área de 
regulação económica (condição preferencial); 

 Serão valorizados conhecimentos no âmbito do direito da concorrência; 

 Conhecimentos sólidos de Língua Inglesa; 

 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 a indicação da referência ANACOM/NSP.  
 

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. 

 

 

mailto:recrutamento@bbdm.pt


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. 

 

 
 


