La Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani – CEAM, ha incorporat
a la seua plantilla a huit joves per a formar-los en la seua primera experiència
laboral dins del sector públic, una iniciativa en el marc del programa EPRIEX de
subvencions per a la contractació, en el marc del Pla Nacional de Recuperació,
Transformació i Resiliència.
Octubre de 2022
El programa EPRIEX, tracta de contractacions d'un any en la modalitat de contracte formatiu per a
l'obtenció de la pràctica professional en empreses del sector públic dirigides a menors de 30 anys amb
titulació universitària i de formació professional.
Aquestes contractacions han permés accedir a persones joves a una primera experiència laboral en la
disciplina per a la qual s'han format, afavorint d'aquesta manera la seua integració en el mercat laboral.
A més, ha permés que aquests joves tinguen contacte amb el sector públic i coneguen les possibilitats
professionals que en ell poden trobar.
Aquests contractes compten amb el finançament de la Unió Europea a través dels fons extraordinaris
del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovats per a combatre els efectes de la
pandèmia i entre els objectius de la qual també es troben afavorir la inserció de les persones joves en
el mercat laboral, ja que la taxa de desocupació del col·lectiu jove és molt elevada a Europa, però
especialment alta a Espanya.
Els joves que s'han incorporat ho han fet en les diferents àrees d'investigació, així com en els serveis de
suport a la investigació del CEAM.

DETALL DE LES INCORPORACIONS Al *CEAM SOTA EL PROGRAMA *EPRIEX 2022
TITULACIÓ

GRUP DE TREBALL

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

INCORPORACIÓ

Àrea d'Efectes dels
Contaminants i Cicle del
Carboni

Modelització del paper de la vegetació urbana en l'absorció de contaminants;
Realització de mesures de contaminants atmosfèrics en zones urbanes i de
l'activitat fotosintètica de les plantes.

21 juny
2022

Àrea de Química Atmosfèrica

Suport a la investigació en la realització d'experiments en les cambres de
simulació atmosfèriques EUPHORE; Anàlisi de processos químics atmosfèrics
de diferents contaminants; Validació de diferent metodologia analítica
d'instrumentació analítica d'última generació.

21 juny
2022

Àrea de Dinàmica de
Contaminants

Suport en treballs experimentals en camp; contribució a l'explotació de
mesures ambientals; i col·laboració en la redacció dels informes/articles.

5 juliol
2022

Àrea d'Investigació Forestal

Manteniment de parcel·les de restauració ecològica i maneig d'ecosistemes i
gestió de dades dels assajos de camp i equips instrumentals.

6 juliol
2022

Química

Àrea de Química Atmosfèrica

Suport tècnic en la realització d'experiments; Mostreig de contaminants en aire;
tractament i anàlisi de les mostres recollides.

12 juliol
2022

Grau Superior en Administració de
Sistemes Informàtics en Xarxa

SUPORT A la INVESTIGACIÓ:
Departament d'I *nformática

Manteniment i gestió de la xarxa informàtica; Manteniment de les webs
corporatives; i suport a llocs de treball.

7 setembre
2022

Grau en Administració i Direcció
d'Empreses

SUPORT A la INVESTIGACIÓ:
Departament d'Administració i
Finances

Gestió pressupostària de projectes d'investigació
contractació, a través de l'ERC de Fundanet.

i d'expedients de

7 setembre
2022

Grau Superior de Manteniment
Electrònic

Àrea de Meteorologia i
Climatologia

Operativa diària de les diferents infraestructures en servei, instal·lació
d'equipament i participació en campanyes experimentals.

7 setembre
2022

Grau en Ciències Biològiques

Màster Universitari en Tècniques
Experimentals en Química

Grau en Ciències Ambientals
Màster Universitari Biodiversitat:
Conservació i Evolució
Grau
Superior
Ambiental

en

