
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) pretende selecionar: 

 

 

Técnico Superior de Recursos Humanos 

(m/f) 

 

Integrado na Direção de Apoio ao Conselho de Administração, este profissional terá como função o 

apoio à área de gestão do capital humano na definição e implementação de políticas de recursos 

humanos na definição de medidas de desenvolvimento de RH (incluindo formação), na preparação 

de pareceres sobre questões no âmbito do direito do trabalho e na elaboração/atualização de 

normativos e procedimentos internos relacionados. Estão abrangidas as seguintes 

responsabilidades:  

• Apoiar a implementação de programas de RH no âmbito da gestão de competências e do 

desenvolvimento organizacional (incluindo formação); 

• Acompanhar os ciclos anuais de avaliação de desempenho e do diagnóstico organizacional; 

• Colaborar na gestão do talento, providenciando suporte à gestão dos procedimentos internos 

com vista a promover a atratividade, desenvolvimento e retenção dos colaboradores; 

• Colaborar na manutenção do sistema de indicadores de RH e do sistema integrado de gestão 

de RH; 

• Auxiliar na preparação, implementação e revisão/atualização de normativos (normas, 

regulamentos, ordens de serviço) relacionados com RH e colaborar na elaboração de 

procedimentos e documentos internos (manuais) nesse domínio; 

• Colaborar na elaboração de normativos que requeiram o cumprimento da legislação laboral ou 

que tenham impacto na gestão de RH. 

 

Perfil pretendido: 

• Licenciatura em gestão de recursos humanos, gestão de empresas ou direito; 

• Mestrado, pós-graduação ou estudos especializados nas áreas do direito do trabalho e/ou 

gestão de RH; 

• Experiência profissional relevante para a função superior a 5 anos; 

• Experiência comprovada de atuação na área de direito do trabalho; 

• Sólidos conhecimentos de língua Inglesa; 



• Domínio de ferramentas MS Office e prática em sistemas de informação RH. 

 

Candidate-se 

Se pretende integrar uma organização de referência que oferece oportunidades de crescimento e 

desenvolvimento profissional, candidate-se até 15 de julho de 2016 através do email 

recrutamento@bbdm.pt, indicando a referência ANACOM/DAC-RH. 

Para esclarecimento sobre a atividade da ANACOM recomenda-se a consulta do sítio 

www.anacom.pt. Só serão contactados os candidatos que preencham os requisitos pretendidos. 

O processo de seleção inclui avaliação curricular, metodologia de avaliação de competências e, 

eventualmente, provas escritas. Todas as fases do processo são de caráter eliminatório.  

Caso pretenda recrutar um perfil idêntico após o preenchimento do lugar previsto no presente 

processo, a ANACOM reserva-se o direito de dirigir convite aos demais candidatos da lista de 

classificação final, pela mesma ordem, salvo se optar pela abertura de um novo procedimento 

concursal. Este anúncio não vincula a ANACOM à decisão de contratação. 
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