
PERFIL DE FUNÇÃO 

 

Técnico Superior Especialista de Sistemas de Informação Geográfica 

(m/f) 

Funções a desempenhar 

• Apoiar nas funções de elaboração, planeamento, desenvolvimento, operação, 

administração e manutenção da plataforma geoespacial da ANACOM;  

• Contribuir para desenvolver soluções inovadoras para todas as plataformas 

relevantes para as atividades da ANACOM; 

• Promover a interligação com as unidades organizacionais e conduzir as ações 

necessárias para a definição de objetivos de utilização de informação geográfica; 

• Produzir mapas e desenvolver aplicações (formulários, dashboards e spatial analytics) 

para uso da organização e Stakeholders; 

• Promover a utilização da Plataforma geoespacial na organização, analisando os 

processos implementados ou a implementar e sugerindo de forma crítica 

oportunidades de melhoria com recurso a inteligência geoespacial em todo o ciclo de 

informação; 

• Desenvolver ações de formação dos portais internos e externos SIG, Mobile SIG e 

dashboards GEO. 

Perfil requerido  

• Licenciatura pré-Bolonha ou licenciatura e mestrado pós-Bolonha em Engenharia 

Geográfica/Geoespacial ou equivalente, com média igual ou superior a 14 valores; 

• Capacidade de relacionamento interpessoal e orientação para o trabalho em equipa 

em ambiente multidisciplinar; 

• Espírito de iniciativa e criatividade ao nível da apresentação e implementação de 

soluções geográficas; 

• Conhecimento e domínio SIG preferencialmente com experiência comprovada em 

tecnologia ESRI nas vertentes Desktop, Server e Portal/ArcGIS Online; 

• Experiência na modelação de projetos mobile, e na preparação e disponibilização de 

webapps mobile em AGOL; 

• Proatividade na atualização permanente de conhecimentos; 

• Capacidades de análise, síntese, redação e apresentação de documentação técnica 

especializada; 

• Alta flexibilidade, resiliência, autonomia e capacidade de negociação; 

• Experiência profissional superior a 5 anos na área das ciências geográficas; 

• Conhecimento de sistemas de coordenadas nacionais e globais (transformação); 

• Fluência em português e inglês, falado e escrito; 

• Carta de condução de categoria B e disponibilidade para deslocações dentro do país. 



Condições preferenciais 

• Conhecimentos de metodologias Agile, Phyton, Autocad, PostgreSQL e Data Science; 

• Experiência em gestão de ativos de telecomunicações sobre plataformas geográficas; 

• Disponibilidade imediata. 

Princípios orientadores  

• O candidato deve orientar-se por um espírito de missão, ser motivado pelo interesse 

público e por elevados níveis de exigência profissional. 

 


