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A ANACOM é a autoridade portuguesa que tem por missão a regulação do sector das comunicações. Para 
dar cumprimento à sua missão, a ANACOM segue os valores institucionais de independência, 
transparência, excelência e cultura de equipa.  

No âmbito da sua estratégia de adaptação ao novo modelo organizativo, a ANACOM pretende contratar 
perfis profissionais alinhados com a sua missão, garantindo em permanência a sustentabilidade da 
organização através do rejuvenescimento da sua estrutura e a melhor adequação das pessoas aos desafios 
presentes e futuros.   

 

Engenheiro(s) de Redes 

 (m/f) 

Áreas de atuação 

• Responsável pela gestão de ferramentas de aferição de qualidade de serviço (QoS) de acesso à 

Internet, pela conceção de especificações para otimização/atualização das mesmas (incluindo ao 

nível da componente aplicacional e da infraestrutura IP de suporte) e pela monitorização da sua 

implementação e verificação. 

• Colaboração na análise/tratamento de informação extraída das referidas ferramentas. 

• Colaboração na análise de práticas no domínio da QoS, nomeadamente na vertente técnica, no 

âmbito das disposições relativas à Internet aberta constantes do Regulamento (UE) 2015/2120 do 

Parlamento Europeu e do Conselho. 

 Perfil requerido 

• Mestrado integrado (ou licenciatura pré-Bolonha) em engenharia de telecomunicações, 

eletrotécnica ou similar. 

• Elevado nível de conhecimento de redes IP, em termos teóricos e na sua implementação 

prática, incluindo políticas/técnicas de gestão de tráfego.  

• Experiência profissional em funções técnicas na área das redes IP, envolvendo o 

desenho/planeamento, a implementação e/ou a gestão de redes. 
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• Capacidade de relacionamento interpessoal e orientação para o trabalho em equipa, sobretudo 

no contexto de grupos multidisciplinares. 

• Proatividade em termos de atualização permanente de conhecimentos e espírito de iniciativa.  

• Capacidade de análise, síntese, redação e apresentação de documentação especializada. 

• Bons conhecimentos em ferramentas Microsoft Office. 

• Fluência na língua inglesa (escrita e oral).  

 

Condições preferenciais 

Experiência superior a 5 anos em funções técnicas na área das redes IP. 

Experiência prática na análise de indicadores de QoS, na configuração de equipamentos de rede 

(routers, switches, firewalls), na gestão de sistemas e em aspectos de segurança. 

Princípios orientadores 

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

elevados níveis de exigência profissional. 

Este anúncio não dispensa a consulta do regulamento do concurso. 

Submeta aqui a sua candidatura até ao dia 25 de novembro de 2022, às 23h59m. 

https://www.anacom.pt/streaming/Regulamento_concurso_Eng_Redes_DGS_RevCS_DS.pdf?contentId=1732318&field=ATTACHED_FILE
https://emprego.egor.pt/pt/14558-engenheiro-de-redes

