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Termos de Referências 
Engenheiro de Telecomunicações Sênior 

  
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANC) de Timor-Leste, pretende contratar um 
Engenheiro de telecomunicações  Sénior, nacional ou internacional   com pelo menos 10 anos 
de experiencia no sector telecomunicações/autoridades reguladoras. 
 
Contrato 
A  ANC oferecerá um contrato de 12 meses, renováveis,   com início a partir  abril de 2021 . 
 O candidato escolhido irá trabalhar no escritório do ANC em Díli, Timor-Leste. Se necessário, 
será fornecida assistência para o visto. 
 A remuneração será negocial entre as partes .  
Os candidatos são  convidados a indicar a expectativa de salário.  
O ANC fornecerá espaço de escritório, uso de computador pessoal e material de escritório em 
geral, necessários para o cargo. 
 
Principais responsabilidades e deveres 
O Engenheiro Sênior fornecerá uma gama de serviços para o ANC que inclui  assessor o 
conselho de Administração , mais concretamente o Administrador Técnico ,  em toda área 
técnica e de regulação e supervisão ,mormente: 

1. Apoiar ANC plano técnico na Regulação do setor  e na  implementação de planos de 
política e instrumentos regulatórios; 

2. Trabalhar com os engenheiros de espectro no panejamento e licenciamento do 
espectro de rádio; 

3. Trabalhar com os engenheiros de espectro no monitoramento do espectro de rádio; 
4. Apoiar e orientar os engenheiros juniores no rastreamento e resolução de 

interferências e outros problemas; 
5. Apoiar e orientar os engenheiros de espectro na deteção e identificação de 

transmissores ilegais; 
6. Apoiar o uso de equipamentos de medição de desempenho e a operação de um 

veículo de monitoramento para fins especiais; 
7. Contribuir em questões de política e regulação para assegurar uma melhor 

dispensação regulatória para o ANC. 
 
Documentos obrigatórios  
Os candidatos devem enviar:  

1. uma carta de candidatura e apresentação pessoal,  
2. um curriculum vitae e 
3. quaisquer documentos relevantes. 

 
Todas as inscrições deveram  ser apresentadas como documentos PDF e enviadas por e-mail 
para: 
 
 
 

http://www.anc.tl/
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jobs@anc.tl. Assunto: Engenheiro telecomunicações Senior . As inscrições se encerram em 26 
de março de 2021.  
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