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BASES  PER  A  LA  CONVOCATÒRIA  PÚBLICA  D'UNA  OFERTA  D'OCUPACIÓ  TEMPORAL  PER  AL 
PROGRAMA  FORESTAL DE  LA  FUNDACIÓ DE  LA  COMUNITAT VALENCIANA  CENTRE D'ESTUDIS 
AMBIENTALS DEL MEDITERRANI.  
Ref.: EXP‐10/18 
 
 
1. OBJECTE: 
És objecte d'estes bases la regulació per a la contractació d'un/a Col∙laborador/a d'Investigació per 
al Programa d'Investigació Forestal, dins del projecte finançat per la Comissió Europea, denominat 
LIFE TECMINE (LIFE16 ENV/ÉS/000159). 
 

Les  tasques  previstes  s'emmarquen  en  el  desenvolupament  de  l'estratègia  i  pla  de  restauració 
forestal d'una zona minera en  la comarca del Racó d'Ademus (Comunitat Valenciana), seguiment 
de les labors en camp i la seua avaluació posterior en el marc del projecte LIFE que finança aquesta 
contractació.  Entre  les  tasques  també  s'inclou  la  realització  d'informes  de  progrés  en  anglès, 
elaboració de publicacions  i presentacions de  resultats en congressos nacionals  i  internacionals.  
Se  cerca un  candidat/a motivat/ada  en  tasques de  restauració  ecològica d'ambients degradats, 
preferiblement amb certa experiència en el camp de  la  restauració de mineria o similars,  i amb 
coneixements de flora autòctona i ecologia d'ecosistemes mediterranis. 
 
2. CONDICIONS DEL CONTRACTE DE TREBALL:  
Règim jurídic: Contractació en règim de dret laboral.  
Duració: 3 anys. 
Categoria professional: Col∙laborador/a d'Investigació. 
Període de prova: Segons Conveni.  
Jornada: Completa.  
Salari brut:   17.701,49 euros bruts anuals 

Tipus de contracte: Contracte per obra i servici.  
Lloc de treball: La prestació del treball es realitzarà majoritariamnet en el Departament d'Ecologia 
de  la Facultat de Ciències de  la Universitat d'Alacant en Sant Vicent del Raspeig  (Alacant), amb 
desplaçaments habituals al Racó d'Ademús (València).  
 
3. REQUISITS DELS SOL∙LICITANTS: 
a) Requisits generals: 
 
Tindre nacionalitat espanyola o permís de treball, o alguna altra nacionalitat que permeta l'accés a 
l'ocupació del sector públic. En cas de no tindre i resultar esta persona seleccionada, el contracte 
no es formalitzarà fins que la documentació corresponent estiga en regla. En el cas que finalment 
no  es  finalitze  el  tràmit  dins  del  termini  establit  per  la  Comissió  Avaluadora,  la  persona 
seleccionada no podrà ser contractada quedant la plaça deserta o passant al següent classificat. 
 
b) Requisits indispensables: 
‐Llicenciatura/Grau en Biologia, Ciències Ambientals.  Enginyeria de Montes. 
‐Permís de conduir 
‐Anglés nivell B2 o semblant acreditat 
‐Disponibilitat per a viatjar i pernoctar fora del domicili familiar. 
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Per a ser admesos a  la selecció, serà necessari que  les candidatures reunisquen tots els requisits 
generals  i  indispensables a  la data de terminació del termini de sol∙licituds  i durant el procés de 
selecció, no podent‐se entrar a valorar les sol∙licituds en cas contrari:  
 
 
 

Mèrits valorables Baremació 

Anglés (titulacions) C1 o semblant o superior acreditats: 5 
punts. 

Anglés (experiència internacional) Acreditació d'estades en l'estranger 
(llengua vehicular anglesa) en temes 
relacionats amb projectes d'investigació: 
1 punts per cada 3 mesos d'estada 

 
Màxim: 5 punts 

Estar en possessió d'un màster relacionat amb la 
temàtica que se sol∙licita ,o haver sigut beneficiari 
de beques oficials en esta temàtica o haver realitzat 
cursos d'especialització 

 
 

3 punts per màster 
3 punts per beca 

0.25 punts per curs superior a 40 hores 
(màxim 1 punt) 
 
Màxim total 7 punts 

Participació acreditada en projectes d'investigació 
en restauració i reforestació d'ecosistemes 
degradats en zones mediterrànies i amb 
coneixement d'ecologia de comunitats vegetals, 
ecofisiologia vegetal, ecohidrología. 
 
Es recomana aportar documentació que justifique la 
dedicació: cartes de director de projectes, contractes, etc. 
 

1  punt  per  cada  2  mesos  d'experiència, 
màxim 15 punts 

Participació acreditada en projectes de restauració 
i/o control de qualitat de reforestacionsen pedreres 
o àrees mineres. 
 
És recomana aportar documentació que justifique la 
dedicació: cartes de director de projectes, contractes, etc. 
 

1  punt  per  cada  2  mesos  d'experiència, 
màxim 15 punts. 

Experiència demostrable en ecologia funcional de 
plantes mediterrànies: experiència en l'ús de 
tècniques d'ecofisiologia vegetal de camp  i mètodes 
d'anàlisi de la vegetació i evaluació de servicis 
ecosistèmics.  
 
Es  recomana  aportar  documentació  que  justifique  la 
dedicació: cartes de director de projecte, contractes, etc. 
 
 

1  punt  per  cada  2  mesos  d'experiència, 
màxim 7 punts. 
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Experiència en laboratori i camp amb processament 
i anàlisi de mostres edàfiques i vegetals.  
 
Especificar tipus d'experiència, tècniques analítiques 
conegudes. i documentació que justifique la 
dedicació. 
 

0.5  punts  cada  2  mesos  d'experiència, 
màxim 7 punts.  

Experiència en anàlisi estadística, maneig de SPSS o 
R  
 

1 punt cada 3 mesos, màxim 5 punts 

Publicacions científiques (revistes SCI) sobre els 
temes anteriors: 
‐publicacions SCI: 1 punt 
‐no SCI: 0.5 punts 

‐participació congressos o reports tècnics:  0.2 punts 

 
Es pot sol∙licitar còpia o carta d'acreditació. 
 

Màxim 5 punts  

Puntuació extraordinària. Puntuar en al menys 4 de 
les 9 categories anteriors  
 

4 punts 

Coneixements de valencià 

 
Grau Mitjà 3 punts, Superior 5 punts 

Entrevistes (si és procedent) Baremació 

Resultat de l'entrevista personal 20 punts (criteri qualitatiu a juí del tribunal 
en què es valoraran aspectes, actituds i 
capacitats relacionades amb el lloc de 
treball)  
 

TOTAL 100 punts 

 
Només  es  valoraran  i  baremaran  aquells  requisits  i  aspectes  expressats  de  manera  clara  i 
específica tant en el CV com en la sol∙licitud, que permeten la seua quantificació i valoració. 
  
4. DOCUMENTACIÓ:  
Curriculum Vitae en què s'acredite el compliment dels  requisits per a participar en el procés de 
selecció,  així  com  els mèrits  que  es  pretenen  fer  constar.  En  cas  de  quedar  seleccionat,  i  se 
sol∙liciten,  haurà  de  presentar‐se  l'original  (o  fotocòpia  autoritzada)  dels  documents  que  en  el 
mateix se citen. 
 
5. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ: 
Les persones  interessades hauran d'enviar  la documentació abans  indicada, via correu‐e  (*) a  la 
direcció pilarz@ceam.es, fins al dimecres 27 de juny de 2018, a les 15:00 hores.  

(*) se enviarà justificant de recepció dels CV rebuts. 

MOLT IMPORTANT: Ha de fer‐se constar en tot cas,  la referència: EXP‐10/18 tant en el correu 
electrònic com en el C.V. 
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