
     FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI    
 
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-18/18 
 
 
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 a través de l'ajuda del Programa del Pla Nacional per a 2018, 
projecte SILCO  
 
2. CONDICIONS DEL CONTRACTE DE TREBALL:  
Règim jurídic: Contractació en règim de dret laboral.  
Duració: 85 dies. 
Categoria professional: Col·laborador/a d'Investigació. 
Període de prova: Segons Conveni.  
Jornada: Completa - 38 hores.  
Salari brut:   17.931,91 euros bruts anuals 
Tipus de contracte: Contracte per obra i servici.  
Lloc de treball: La prestació del treball es realitzarà en el Departament d'Ecologia de la Facultat de 
Ciències de la Universitat d'Alacant en Sant Vicent del Raspeig.  
 
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, Ciències Forestals o Enginyeria de Montes o 
carreres afins. 
-Permís de conduir 
-Disponibilitat per a viatjar i pernoctar fora del domicili familiar. 
 
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:  
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Mèrits valorables Baremació 
Participació acreditada en projectes d'investigació 
en ecologia relacionats amb el canvi climàtic: 
ecologia de comunitats vegetals, ecologia vegetal, 
ecofisiologia 
 
Es recomana aportar documentació que justifique la 
dedicació: cartes de director de projecte, contractes, etc. 

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

Experiència demostrable en participació en 
projectes relacionats amb dendrocronologia 
d'arbres 
  
Es recomana aportar documentació que justifique la 
dedicació: cartes de director de projecte, contractes, etc. 

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

Experiència en datació d'anells per mitjà de 
programes específics tipus WINDENDRO o 
semblants. Especificar en el CV.  
 
Es recomana aportar documentació que justifique la 
dedicació: cartes de director de projecte, contractes, etc. 

1 punt per cada 2 mesos d'experiència, 
màxim 10 punts 

Experiència en laboratori i camp amb processament 
i anàlisi de mostres edàfiques i vegetals. 
 

1 punt per cada 2 mesos d'experiència, 
màxim 10 punts 

Experiència en anàlisi estadística, maneig de SPSS o 
R. Especialment per a mostres de dendrocronologia  
 

1 punts cada 3 mesos, màxim 10 punts 

Publicacions:  
- Científiques ( en revistes SCI) sobre els temes 

anteriors. 
- Científiques no SCI, elaboració d'informes 

tècnics o participació en congressos sobre els 
temes anteriors, etc., (especificar clarament 
en el CV) 

 
 

1 punt per cada publicació SCI,  
1 punt per cada publicació en anglés no 
SCI, 0.5 punt si són en castellà o una altra 
llengua. Congressos o informes tècnics: 
0.2 punts.   
 
Màxim10 punts 

Coneixements de valencià 
 

Nivell B2: 3 punts 
Nivell C1 o superior: 5 punts 

Coneixements d'anglés 
 
En cas de no disposar de titulació oficial, estades o 
participació en projectes d'investigació 
internacionals amb experiència demostrable seran 
considerats a criteri dels evaluadors. 
 

Nivell B1: 2 punts 
Nivell B2 o superior: 5 punts 
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