
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) pretende recrutar para a Área de 
Estudos em Lisboa: 

 

Técnico Superior para a Área de Estudos - (m/f) Ref.ª ANACOM/AE  

Integrado na Área de Estudos, este profissional terá as seguintes responsabilidades: 

Função: 

 Assegurar as tarefas inerentes à recolha, processamento, tratamento e análise de 

informação e de dados;  

 Acompanhar a realização de estudos internos e externos;  

 Desenvolver estudos sobre regulação e políticas públicas em áreas associadas às 

telecomunicações, serviços postais, comércio eletrónico e sociedade da informação e 

do conhecimento; 

 Acompanhar os desenvolvimentos técnicos e científicos relacionados com a 

regulação nas áreas de intervenção da ANACOM, antecipando e estudando cenários 

alternativos; 

 Colaborar no esforço continuado de reflexão, interna e externa, sobre a regulação dos 

sectores das comunicações eletrónicas e dos serviços postais. 

Perfil pretendido: 

 Doutoramento em ciências económicas, preferencialmente obtido após setembro de 

2011; 

 Experiência na realização de trabalhos de investigação com utilização de técnicas 

econométricas e/ou de estatística multivariada aplicada à microeconomia; 

 Experiência profissional mínima de dois anos, preferencialmente no sector das 

comunicações; 

 Fluência em português e inglês, falado e escrito; 

 Disponibilidade para deslocações de curta duração dentro e fora do país; 

 Sólidos conhecimentos na utilização de ferramentas Microsoft Office; 

 Sólidos conhecimentos de ferramentas de análise estatística como SPSS e STATA 

serão valorizados; 

 Conhecimentos, a nível de utilizador, no âmbito dos sistemas de informação 

geográfica (SIG) serão valorizados; 



 Artigos publicados no domínio das políticas públicas, economia da regulação e 

economia industrial serão valorizados.  

Candidate-se 

Se pretende integrar uma organização de referência que oferece oportunidades de 
desenvolvimento profissional, candidate-se até ao dia 24 de outubro de 2017 através do email 
recrutamento@bbdm.pt, com indicação de referência ANACOM/AE.  
 

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

 

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. 

 

Para esclarecimento sobre a atividade da ANACOM recomenda-se a consulta do sítio 
www.anacom.pt.  
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