FUNDACIÓ CENTRE D’ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI
BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A SOL∙LICITAR UNA SUBVENCIÓ PER A LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL PER A L'ÀREA DE
QUÍMICA ATMOSFÈRICA DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS
AMBIENTALS DEL MEDITERRANI.
EXP‐20/18
OBJECTE:
És objecte d'estes bases la regulació per a la presentació de candidatures per a sol∙licitar una
subvenció a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la GVA per a la contractació
de personal investigador de caràcter predoctoral per a l'àrea de Química Atmosfèrica.
1.

2. REQUISITS DE LES CANDIDATURES SOL∙LICITANTS:
Els requisits vénen marcats per la bases de la convocatòria (Annex I), Resolució d'1 d'agost de
2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a
l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica,el
desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana, publicada en el DOCV núm.
8355 de 6 d'Agost de 2018 i que concretament s'indiquen a continuació:
1. Podran ser sol∙licitants totes aquelles persones que, al finalitzar el termini de presentació de
sol∙licituds, reunisquen la totalitat dels requisits següents:
a) Tindre la nacionalitat espanyola, o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, o ser
estranger amb autorització o permís de residència o d'estada per estudis a Espanya, si és el cas.
b) Estar en possessió d'un títol expedit per una universitat espanyola o estrangera, de llicenciatura,
arquitectura, enginyeria, grau, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o diplomatura, després de
l'1 de gener de 2015. En el cas de títols homologats, es tindrà en compte la data d'obtenció del títol,
no la data d'homologació. En el cas d'aquelles persones que hagen disfrutat de permisos derivats de
maternitat o paternitat d'acord amb les situacions protegides que s'arrepleguen en el règim general
de la Seguretat Social o per l'atenció a persones en situació de dependència ‐d'acord amb el que
disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre‐; o per situació d'incapacitat temporal derivada d'una
malaltia greu o una situació derivada de violència de gènere, s'ampliarà un any per cada permís de
maternitat o paternitat o per una situació de les citades, tinguts després de l'1 de gener de 2015.
Per a aquelles persones que s'hagen dedicat al cuidat de fills menors de sis anys en els quatre
anteriors a l'obtenció del títol, la data de finalització d'estudis s'estendrà fins a l'1 de gener de 2012.
c) Estar admés o preadmés en un programa de doctorat en una universitat de la Comunitat
Valenciana. A estos efectes, es considerarà que un sol∙licitant està preadmés quan haja superat un
mínim de 300 crèdits i sol∙licitat la seua admissió a un programa de doctorat.
d) Acreditar una nota mitjana mínima ponderada en el seu expedient acadèmic de grau de 7,45. En
el cas d'estudis cursats en sistemes universitaris estrangers, l'equivalència de notes es pot obtindre
en:
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios‐al‐ciudadano‐mecd/catalogo/general/educacion/203615/
ficha.html.
En tot cas, la nota mitjana haurà de ser calculada amb almenys 240 crèdits.
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A més la Fundació sol∙licitarà els següents requisits addicionals als anteriors:
1.‐ Llicenciatura en químiques o grau en química més màster en Contaminació atmosfèrica, química
atmosfèrica, investigació en química, química orgànica, tècniques experimentals en química o
semblants.
2.‐ Nivell d'anglés mínim acreditat B1.

Per a ser admeses a la selecció, serà necessari que les candidatures reunisquen tots els requisits
indicats 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:
Per a les candidatures que complisquen tots els requisits, la Comissió de Selecció valorarà en orde
decreixent la nota de l'expedient i en cas d'igualtat major nivell d'anglés acreditat.
En cas d'igualtat s'estudiaran altres mèrits relatius al Curriculum Vitae de la candidatura que
puguen suposar una millor valoració de la proposta que es presente.
Només es valoraran i baremaran aquells requisits i aspectes expressats de manera clara i
específica en el CV, que permeten la seua quantificació i valoració, per tant d'indicar clarament en
el mateix tota la informació inclosa com a requisit i com a mèrits.
4. DOCUMENTACIÓ:
Curriculum Vitae en què s'acredite el compliment dels requisits per a participar en el procés de
selecció, així com tota aquella documentació que permeta comprovar, les titulacions sol∙licitades i
la nota de l'expedient.
5. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ:
Les persones interessades hauran d'enviar la documentació abans indicada, via correu‐e (*) a
l’adreça: bodalo@ceam.es, fins al dilluns 17 de setembre de 2018, a les 13:00 hores.
(*) se enviarà justificant de recepció dels CV rebuts abans de la data límit.
MOLT IMPORTANT: Ha de fer‐se constar en tot cas, la referència: EXP‐20/18 tant en el correu
electrònic com en el C.V.
6. COMISSIÓ AVALUADORA
Investigador Principal (IP) responsable de la sol∙licitud.
La Direcció Financera (DF) o persona en qui delegue.
Tercer membre (o addicionals) proposat/a per IP amb el vistiplau de la DF
7. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
A la vista de la documentació presentada, es realitzarà l'avaluació per part de la Comissió
Avaluadora constituïda a este efecte. Conclòs el procés de selecció, es farà pública la resolució
definitiva amb les dades de la candidatura seleccionada en la pàgina Web de la Fundació:
www.ceam.es (ofertes d'ocupació). La Comissió Avaluadora podria decidir no presentar cap
candidatura a la sol∙licitud de la subvenció si així ho considera i justifica, inclús complint els
requisits sol∙licitats.
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La candidatura seleccionada només ho serà als mers efectes de presentar la sol∙licitud de la
subvenció indicada. Només en el cas d'obtindre la mencionada subvenció i obtinguda l'autorització
per part de la Direcció General de Pressupostos, es generarà el pertinent contracte de treball. La
Fundació CEAM no està obligada a contractar a la candidatura seleccionada si no s'obté l'ajuda
sol∙licitada.
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