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Técnico Superior Jurista – Contratação pública 
(m/f) 

 
 

Integrado na Direção Geral de Gestão de Pessoas e Recursos Financeiros, terá como principais 

responsabilidades apoiar a gestão da área da contratação pública da ANACOM nas seguintes 

atividades: 
 

• Assegurar a elaboração e o cumprimento de normas e procedimentos a seguir 
pelos serviços, relativos à aquisição de bens móveis e serviços e empreitadas de 
obras públicas;   

• Assegurar a elaboração e o controlo jurídico de contratos, bem como elaborar 
pareceres, informações e outros documentos genéricos no contexto 
administrativo-financeiro;   

• Elaborar, participar, apoiar e/ou assegurar todo o expediente jurídico e 
administrativo relacionado com procedimentos aquisitivos de bens móveis e de 
serviços e empreitadas de obras públicas, através dos procedimentos e legislação 
aplicável, e utilização da plataforma de compras públicas utilizada pela ANACOM;  

• Assegurar a atividade relacionada com a implementação e desenvolvimento do 
sistema aplicacional de qualificação e seleção de fornecedores, bem como da base 
de dados de contratos.   

 
Perfil pretendido: 

• Licenciatura em Direito pré-Bolonha ou licenciatura pós-Bolonha com mestrado 

em área relevante do Direito para a função, com média não inferior a 14 valores; 

• Será valorizada a experiência na elaboração de contratos e pareceres bem como 

a participação em processos concursais;   

• Serão igualmente valorizados os conhecimentos na área do e-procurement; 

• Capacidade de análise, síntese e elaboração de pareceres/ documentação 

relacionados com as atividades em questão, designadamente legislação e 

procedimentos de contratação pública, incluindo o funcionamento das 

plataformas eletrónicas de compras públicas; 

• Capacidade de relacionamento interpessoal e orientação para o trabalho em 

equipa em ambiente multidisciplinar; 

• Atitude proativa ao nível da resolução de tarefas e apresentação de propostas 

de solução; 



• Prática na utilização de ferramentas Office, sendo fator preferencial o 

conhecimento do manuseamento de plataformas de compras públicas; 

• Capacidade de adaptação à mudança e resiliência.  

• Fluência em português falado e escrito 

• Bons conhecimentos de inglês, sendo fator preferencial o conhecimento de uma 

terceira língua comunitária;  

 
Princípios orientadores: 

• O candidato deve orientar-se pelo espírito de missão, ser motivado pelo 

interesse público e por elevados níveis de exigência profissional 

 


	Integrado na Direção Geral de Gestão de Pessoas e Recursos Financeiros, terá como principais responsabilidades apoiar a gestão da área da contratação pública da ANACOM nas seguintes atividades:

