
ACTA DA REUNIÃO DO JÚRI DE SELEÇÃO  

 
Concurso para atribuição de um Contrato de Trabalho a termo incerto, para a posição de 

Investigador Auxiliar para o exercício de actividades de investigação científica e tecnológica no 
Instituto Gulbenkian de Ciência 

 
 

No dia 29 de Janeiro de 2020, às 17h00, reuniu-se o júri do concurso aberto para a selecção de 
um doutorado para a posição de Investigador Auxiliar para o exercício de atividades de 
investigação científica e tecnológica no Instituto Gulbenkian de Ciência, Oeiras, Portugal, em 
regime de contrato de trabalho a termo incerto ao abrigo do Código do Trabalho, com vista ao 
preenchimento de uma vaga no âmbito do projecto de I&D nº UID/Multi/04555, intitulado 
Unidade de Investigação e Desenvolvimento, financiado pela FCT/MCTES através de fundos 
nacionais (PIDDAC). 
 
O prazo de apresentação de candidaturas foi de 14 de Janeiro de 2020 a 27 de Janeiro de 2020 
 
O Júri foi constituído pela Doutora Mónica Dias, pelo Doutor Élio Sucena e pela Doutora Caren 
Norden. 
 
Foi recebida 1 candidatura:  
- Tiago Matias Machado dos Santos Seara Paixão 
 
O Júri avaliou a documentação apresentada pela candidata uma vez que a candidatura reunia 
todas as condições requeridas no edital. O júri decidiu não haver aspectos por clarificar relativos 
à investigação do candidato, não tendo sido por isso conduzida entrevista. 
 
Nas tabelas abaixo encontra-se a avaliação de cada membro do júri, e respetiva fundamentação, 
de acordo com os critérios de avaliação publicitados no edital. 
 

Mónica Dias 
CV (60) 

Carta de 
motivação 

(15) 

Referências 
(15) 

Classificação Final 
(parcelar) 

Tiago Matias Machado 
dos Santos Seara Paixão 

54 15 15 84/90 

 
Comentários CV:  
- Candidato com vasta experiência em todos os aspectos requeridos em edital, tanto do ponto 
de vista técnico como de liderança e acompanhamento. O candidato tem um CV muito sólido 
ao longo do último quinquénio e perfeitamente ajustado ao pretendido. 
Comentários Carta de motivação:  
- Excelente visão e plano estratégico para a unidade. 
 

Élio Sucena 
CV (60) 

Carta de 
motivação 
(15) 

Referências 
(15) 

Classificação 
Final (parcelar) 

Tiago Matias Machado dos 
Santos Seara Paixão 

60 15 15 90/90 

 
Comentários CV:  
- Currículo de excelência em todas as áreas e competências requeridas em edital. Longa 



experiência científica em centros de referência internacionais. Perfil ajustado na perfeição ao 
requerido pelo Instituto, sua missão e objetivos científicos. 
Comentários Carta de motivação: 
- Plano de desenvolvimento alinhado com as necessidades e visão institucionais. 
 

Caren Norden 
CV (60) 

Carta de 
motivação 

(15) 

Referências 
(15) 

Classificação 
Final (parcelar) 

Tiago Matias Machado dos 
Santos Seara Paixão 

60 15 15 90/90 

 
Comentários CV: Absolutely pristine CV with regards to the purpose of the position and terms 
of the call. Excellent track record. 
Comentários Carta de motivação: Candidate has a clear and exciting vision of the work to do 
and the development of the quantitative biology Unit. 
 
 
Classificação Final: 

Classificação Nome Classificação Final  
Média 

1º (único candidato) Tiago Matias Machado dos 
Santos Seara Paixão 

88/90 

 
Tiago Matias Machado dos Santos Seara Paixão obteve pontuações consideradas excelentes, 
tendo sido selecionado para a posição, por unanimidade. O candidato foi informado das 
decisões do júri a 31 de Janeiro de 2020 tendo aceite, no mesmo dia, a posição para a qual foi 
selecionado. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião de que se redigiu a presente acta, 
que será assinada por todos os elementos do Júri.  
 
 
 
Os membros do Júri 
 
Doutora Mónica Dias      Doutor Élio Sucena      Doutora Caren Norden  
 
 
 
 
 

Instituto Gulbenkian de Ciência 
Oeiras 

31 de Janeiro 2020 


