
Vaga para Técnico Superior - Análise e Gestão da Informação 
 

Até ao dia 3 de abril de 2015, podem ser apresentadas candidaturas no âmbito de 

processo de recrutamento lançado pela ANACOM, para a sua sede, em Lisboa. 

 

A vaga em causa destina-se à direção de informação e consumidores da ANACOM. 

Este profissional terá como objetivo garantir o acompanhamento e monitorização dos 

serviços e mercados de comunicações eletrónicas e serviços postais, tendo a seu 

cargo as seguintes responsabilidades: definição, recolha, tratamento e controlo de 

qualidade das estatísticas dos serviços de comunicações eletrónicas e serviços 

postais; análise da evolução dos serviços e mercados de comunicações eletrónicas e 

serviços postais; acompanhamento e monitorização da atividade dos prestadores e do 

comportamento dos utilizadores; realização de inquéritos de natureza amostral; 

participação em grupos de trabalho nacionais e internacionais. A função envolve a 

apresentação e divulgação de informação, nomeadamente no âmbito das publicações 

da ANACOM. 

  

Requisitos para esta função: 

  

 Licenciatura em Economia, Gestão, Matemática Aplicada ou outra relevante 

para a função;  

 Mestrado, pós-graduação ou estudos especializados em área relevante para a 

função será considerado fator preferencial;  

 Experiência no desempenho de funções semelhantes, será considerado fator 

preferencial; 

 Conhecimentos de economia industrial, métodos quantitativos (estatística, 

econometria, entre outros) e análise financeira;  

 Domínio do Microsoft Office e conhecimentos de software de análise 

estatística;  

 Experiência como utilizador dos conteúdos disponibilizados pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE), Banco de Portugal e outras entidades nacionais 

de natureza idêntica, Comissão Europeia, EUROSTAT, OCDE, etc.  

 Domínio da língua Inglesa.   

 

Para a função oferecemos: 



Excelente oportunidade de desenvolvimento profissional e pessoal em 

Organização de referência. 

Para eventual esclarecimento relativo à atividade da ANACOM 

recomenda-se a consulta do sítio www.anacom.pt/. 

As candidaturas, acompanhadas de carta de apresentação, curriculum 

vitae detalhado e remuneração pretendida, deverão ser remetidas com 

a referência ANACOM – DIC para recrutamento@bbdm.pt até dia 3 de 

abril de 2015. 

 

Só serão contactados os/as candidatos/as que preencham os requisitos 

pretendidos. 

O processo de selecção inclui avaliação curricular com carácter 

eliminatório e metodologia de avaliação de competências. Este anúncio 

não vincula a ANACOM à decisão de contratação. 

 

http://www.anacom.pt/

