
O ICP - Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM), autoridade 

reguladora das comunicações em Portugal, pretende selecionar para a sua 

estrutura: 

 

Lisboa 

Engenheiro de telecomunicações e informática (m/f) 
 
 

A função encontra-se inserida num grupo de trabalho que se encontra a desenvolver 

um projeto denominado sistema de informação centralizado (SIC). O SIC assegura a 

disponibilização de informação relativa às infraestruturas de comunicações e será 

desenvolvido em parceria com uma empresa externa. A equipa interna terá a missão 

de supervisionar a realização dos trabalhos, o que inclui a gestão próxima e a 

dinamização do projeto, assegurando o contacto direto com o prestador de serviço, os 

contactos externos mais imediatos e a articulação com as diversas direções do ICP-

ANACOM envolvidas.  

 

A presente função terá inerentes as responsabilidades identificadas numa vertente 

fortemente técnica e prática, relacionada com redes de comunicação, nomeadamente 

planeamento de redes e de sistemas de informação geográfica (SIG).  

 

A função tem os seguintes requisitos: 

 

Competências técnicas: 

 

 Licenciatura (anterior a Bolonha) ou mestrado integrado pós-Bolonha em 

engenharia de telecomunicações e informática ou equivalente,  

 Formação adicional (preferencial) em sistemas de informação geográfica; 

 Experiência profissional mínima de 5 anos, relevante para a função, 

nomeadamente experiência em gestão de projetos (de SI/TI) e em gestão de 

outsourcing; 

 Fluência na língua inglesa. 

 

Competências comportamentais: 

 Proatividade no desenvolvimento funcional e de atualização permanente; 



 Iniciativa e procura de soluções inovadoras tendo em conta os objetivos 

definidos; 

 Disposição para a ação e cooperação para estabelecer/manter relações 

funcionais produtivas, tanto internas como externas, incluindo nos momentos e 

ambientes de sobrecarga de trabalho e em eventuais conflitos entre as 

diferentes entidades envolvidas; 

 Capacidade de relacionamento interpessoal e para o trabalho em equipa. 

São ainda condições preferenciais: 

 Disponibilidade para deslocações nacionais e/ ou internacionais. 

 

Oferecemos: 

Excelente oportunidade de desenvolvimento profissional e pessoal em organização de 

referência. 

 

 

Para esclarecimento sobre a atividade do ICP-ANACOM recomenda-se a consulta do 

sítio www.anacom.pt. 

As candidaturas, acompanhadas de curriculum vitae detalhado, devem ser remetidas 

para a HAYS (Joana.Panda@hays.pt) até ao dia 31 de janeiro de 2015. Todos os 

dados serão tratados com total confidencialidade. 

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

pretendidos. 

O processo de seleção inclui avaliação curricular com carácter eliminatório e 

metodologia de avaliação de competências.  

Este anúncio não vincula o ICP-ANACOM à decisão de contratação. 

http://www.anacom.pt/
mailto:Joana.Panda@hays.pt

