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BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS DE SUPORT PER AL PROGRAMA DE QUÍMICA ATMOSFÈRICA DE LA 
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI.  
Ref.: EXP.PREVI 03/19 
 
1. OBJECTE: 
És objecte d'aquestes bases la regulació per a la presentació de candidatures per a sol·licitar una 
subvenció en el marc de la convocatòria publicada en la Resolució de 20 de desembre de 2018 de 
la Presidència de l'Agència Estatal d'Investigació per la qual s'aprova la convocatòria de tramitació 
anticipada, corresponent a l'any 2018, de diverses actuacions previstes en el Subprograma Estatal 
de Formació i en el Subprograma Estatal d'Incorporació, del Programa Estatal de Promoció del 
Talent i la seua Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i 
d'Innovació 2017-2020-Ayudas Ramón y Cajal, Ajudes Juan de la Cierva-Formación, Ajudes Juan de 
la Cierva-Incorporación i Ajudes per a personal tècnic de suport, per al Programa de Química 
Atmosfèrica. 
 
2. CONDICIONS DEL CONTRACTE DE TREBALL:  
Aquesta convocatòria pretén seleccionar una candidatura que es puga presentar a la convocatòria 
indicada. En cas d'obtenció de l'ajuda, es proposarà a la candidatura per a contractació laboral. La 
selecció d'una candidatura en aquest moment no suposa en si mateixa l'obtenció d'un contracte 
de treball en règim de dret laboral  
En cas d'obtenció de l'ajuda i posterior contracte laboral, la prestació del treball es realitzarà en la 
seu de la Fundació CEAM en el parc Tecnològic de Paterna.  
 
3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS: 
 
a) Requisits generals: Veure els Requisits de la convocatòria per a les “Ajudes per a contractes de 
Personal Tècnic de Suport (PTA) 2018” (Art. 58). A més, tindre nacionalitat espanyola o permís de 
treball, o alguna altra nacionalitat que permeta l'accés a l'ocupació del sector públic.  
 
En l'artº 62 de la Convocatòria, s'indiquen els criteris d'avaluació de les sol·licituds, atorgant-se 20 
punts als mèrits curriculars de la persona participant i la seua adequació a les tasques a realitzar 
en funció de l'experiència professional i formació.  
Al seu torn també ha d'ajustar-se a les necessitats de la Fundació, per això s'indiquen a 
continuació altres requisits addicionals i els mèrits valorables, perquè poder seleccionar la millor 
candidatura possible a la proposta que es presente. 
 
b) Requisits addicionals sol·licitats per la Fundació: 
  
-Llicenciatura o Grau en Químiques o Físiques, Enginyeria Química o semblant 

-Permís de conduir 

-Experiència en espectrometria de masses 

 
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·licitud de l'ajuda que s'indica en les bases de la 
convocatòria del Ministeri i que és el 13 de febrer de 2019, no podent-se entrar a valorar les 
sol·licituds en cas contrari. 
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c) Mèrits valorables:  
 

Méritos valorables Baremación 

Màster en tècniques experimentals de Química o 
semblant 

10 punts 

Experiència professional en caracterització de 
material particulado (emissió o immissió) o fase gas. 

5 punts per cada 6 mesos acreditats si 
s'han utilitzat tècniques acoplades a 
espectrometria de masses, o 1 punt per 
cada 6 mesos acreditats si s'han utilitzat 
tècniques diferents, máximo 30 puntos. 

Autoria en publicacions i/o informes d'investigació, 
documentació, etc., de caràcter científic. 
 

1 punts per cada publicació Q1 

0.5 punts per cada publicació <Q1 

Máxim 5 punts. 
Experiència professional en maneig, manteniment, i 
tractament de dades d'instrumentació química 
avançada: Ex: FTIR, SPME-GC-MS, LC-MS/MS, 
PTRMS, Monitor d'HONO, CI-APITOF-MS 

 

2.5 punts per cada 2 mesos acreditats 
màxim 20 punts. 

Coneixements d'anglés acreditat per titulació oficial.  Nivell B1 acreditat 2 punts. 
Nivell B2 acreditat 5 punts. 

Experiència en tasques relacionades amb I+D 

 1 punt per cada 4 mesos. Máximo 5 punts. 

Experiència internacional 0.6 punts per publicacions ISI amb 
investigadors de centres d'investigació 
internacionals ( 5 punts) 
1 punt per col·laboració en projectes 
europeus FP7, H2020, LIFE (Máxim 5 
punts) 

Prova Presencial (si és procedent) Baremació 

La prova presencial consistirà en una entrevista 
personal davant de tribunal en què es preguntaren 
aspectes tècnics relacionats amb la naturalesa de la 
convocatòria i del contingut dels mèrits acreditats 
pel/la candidat/candidata. 

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 en el CV i que estiguen degudament acreditats amb títols, certificats firmats per persona 
responsable de l'entitat on s'hagen desenrotllat els treballs o la formació que acrediten 
l'experiència indicada, que permeten la seua quantificació i valoració. 
 
 
5. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ: 
Les persones interessades hauran d'enviar la documentació abans indicada, via correu-e (*) a la 
direcció info@ceam.es, fins a l'1 de febrer de 2019 a les 15:00 hores.  
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(*) s'enviarà justificant de recepció dels CV rebuts. 

MOLT IMPORTANT: Ha de fer-se constar en tot cas, la referència: EXP.PREVI-03/19 tant en el 
correu electrònic com en el C.V. 

 
6. COMISSIÓ AVALUADORA: 
Investigador Principal (IP) responsable de la sol·licitud o persona en qui delegue 

La Direcció Financera (DF) o persona en qui delegue 

Tercer membre 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 del Tribunal de Selecció 
constituït a este efecte i si se creu oportú podrien ser convocats/as a una segona prova presencial, 
en la que també es considerarien aspectes no valorables per a la presentació de la sol·licitud al 
Ministeri. La puntuació final mínima per a la selecció de la candidatura serà de 85 punts. 
Conclòs el procés de selecció, es farà pública la resolució definitiva amb les dades del 
candidat/candidata seleccionat/seleccionada per a la sol·licitud de l'ajuda, en la pàgina Web de la 
Fundació: www.ceam.es (ofertes d'ocupació).  

 

 
 
 

La DIrecció Executiva 
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