FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI

OFERTA D'OCUPACIÓ PER A LA FUNDACIÓ CEAM (Ref.: EXP05-18)
ADJUDICACIÓ de la contractació d'un/a Col·laborador/a d'Investigació (Tècnic de Suport) per al
Programa d'Investigació Forestal, dins del projecte finançat pel Pla Nacional CGL2015-69779-C2-2P i denominat SURVIVE-2.
Reunida la Comissió Evaluadora1 i havent sigut realitzat el procés de selecció d'acord amb els
criteris i el procediment establits en la convocatòria, en virtut de les competències legalment
establides, es resol:
Primer: Seleccionar per a ocupar el lloc d'ocupació referenciat a:
Luna Morcillo Juliá
Segon: La duració prevista del contracte és de 9 mesos.
Tercer: La persona seleccionada està obligada al compliment del que establixen les bases de
l'esmentada convocatòria.
Quart: S'obri un termini de 3 dies naturals per a presentar al·legacions després de la data de
publicació de la resolució en la web de la Fundació. Només s'admetran les al·legacions en termini,
presentades per escrit mitjançant correu electrònic a emilio@ceam.es o per Registre d'Entrada de
la Fundació. S'haurà d'incloure les dades completes del/la recurrent, direcció i telèfon de contacte
i motiu de l'al·legació. No s'admetran al·legacions que no tinguen dades, motivació i que siguen
incoherents o irrespectuoses. L'al·legació es resoldrà en termini no superior a 15 dies naturals per
mitjà d'un escrit motivat dirigit al reclamant.
CABRERA
AVELLA
SALVADORA
- 28990605W

Firmado digitalmente por
CABRERA AVELLA SALVADORA 28990605W
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-28990605W,
givenName=SALVADORA,
sn=CABRERA AVELLA,
cn=CABRERA AVELLA
SALVADORA - 28990605W
Fecha: 2018.03.15 12:47:45
+01'00'

La Directora Executiva
_______________________________

1

La Comissió Avaluadora ha sigut constituïda d'acord amb el que establix el Pla d'Igualtat i supervisada per la
responsable del mateix.
Tenint en compte el perfil del lloc oferit d'acord amb les bases de l'oferta, la Comissió de Selecció ha sigut constituïda
per aquells/as empleats/as els perfils dels quals científic/tècnics, estudis acadèmics i formació són els més adequats
per a l'avaluació dels currículum rebuts.

