
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) pretende selecionar: 
 
 

Jurista 
Chefia da Divisão de Mercados, Espectro e Numeração (m/f) 

 

A Chefia da Divisão de Mercados, Espectro e Numeração terá como missão coordenar funcional e tecnicamente a equipa 
jurídica da Divisão de Mercados, Espectro e Numeração da Direção de Regulamentação e Assuntos Jurídicos, tendo esta 
equipa as seguintes responsabilidades: 

 

• Assessoria jurídica à regulação de mercados da competência da ANACOM; 
 

• Assessoria jurídica no âmbito da gestão e planeamento de frequências e de números, bem como da portabilidade, 
da televisão digital terrestre e das radiocomunicações em geral; 

 

• Assessoria jurídica no âmbito dos procedimentos de atribuição, alteração ou revogação de direitos de utilização 
de frequências e de números; 

 

• Coordenação da preparação de projetos de legislação aplicáveis ao sector das comunicações, bem como da análise 
e emissão de pareceres sobre medidas legislativas; 

 

• Coordenação da preparação de projetos de regulamentos, bem como preparação de outras medidas de natureza 
administrativa adequadas à regulação do sector das comunicações; 

 

• Apreciação e informação de situações de diferendo e acompanhamento da resolução de litígios entre operadores 
do sector das comunicações; 

 

• Participação em grupos de trabalho ou outras iniciativas, ao nível nacional ou comunitário, no âmbito do quadro 
regulamentar do sector nos domínios acima indicados; 

 

• Prestação de informação sobre o quadro legal e regulatório no âmbito dos diversos contactos nacionais e 
internacionais da ANACOM e realização de estudos jurídicos e pareceres. 

 

 
Perfil pretendido:  

 
• Licenciatura em Direito;  

• Experiência profissional mínima de 10 anos; 

• Experiência comprovada em Direito da Concorrência e da Regulação, Direito Administrativo e Direito Europeu; 

• Experiência profissional relevante no âmbito do sector das comunicações;  

• Experiência profissional em legística e regulamentação; 

• Experiência profissional em funções de coordenação de equipas e ou projetos será valorizada;  

• Conhecimentos sólidos de língua Inglesa ao nível da escrita, oralidade e compreensão. 

 
 

Candidate-se  
 
Se pretende integrar uma Organização de referência que oferece oportunidades de crescimento e desenvolvimento 
profissional candidate-se até ao dia 22 de dezembro de 2015 através do email recrutamento@bbdm.pt indicando a 
referência ANACOM-DRJ1.  
 
Para esclarecimento sobre a atividade da ANACOM recomenda-se a consulta do sítio www.anacom.pt. Só serão 

mailto:recrutamento@bbdm.pt


contactados os/as candidatos/as que preencham os requisitos pretendidos. O processo de seleção inclui avaliação 
curricular, metodologia de avaliação de competências e provas escritas, com carácter eliminatório. Este anúncio não 
vincula a ANACOM à decisão de contratação. 


