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BASES PER A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A LA 
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI 
(CEAM) Ref.: EXP 05/19 
 
1. OBJECTE: 
És objecte d'aquestes bases la regulació per a la contractació amb càrrec a línia F0257000 de la 
Fundació CEAM d'un/a especialista en hidrologia aplicada al sistema sòl-vegetació-atmosfera.  
 
2. FUNCIONS: 
Participació en un projecte d'I+D'intern sobre les interaccions entre el sòl, la vegetació i 
l'atmosfera en el context del cicle hidrològic d'una conca hidrogràfica de la Comunitat Valenciana. 
Les funcions a desenrotllar estan relacionades amb la busca i adaptació d'informació de caràcter 
hidrològic, gestió de cartografia digital, modelització del cicle hidrològic en diferents escenaris 
d'usos del sòl i redacció d'informes. 
 
3. CONDICIONS DEL CONTRACTE DE TREBALL:  
Règim jurídic: Contractació temporal per règim de dret laboral.  
Duració: fins a 31-12-2019 

Categoria professional: Investigador/a  
Període de prova: Segons Conveni.  
Jornada completa: 38 hores/setmana 

Salari brut:  A convindre en funció de l'experiència i la categoria professional demostrada, de 
28.000€ a 32.000€ bruts anuals  
Tipus de contracte: Contracte per obra i servei  
Lloc de treball: La prestació del treball es realitzarà en la seu de la Fundació en el parc Tecnològic 
de Paterna.  
 
4. REQUISITS PER A PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA: 
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 la corresponent acreditació i resultar aquesta 
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/la següent classificat/a. 
 
b) Requisits particulars indispensables: 
-Títol universitari oficial de llicenciatura en Ciències Físiques, Biologia, Geografia o Geologia,  o  
Enginyeria de Montes o Agronòmica o equivalent, o bé títol oficial de grau més màster que, 
d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional 
relacionades amb les funcions assenyalades.  
-Permís de conduir B  
-Incorporació immediata 

 
Per a ser admesos a la selecció, serà necessari que les candidatures reunisquen tots els requisits 
generals i indispensables a la data de finalització 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 

1.-EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

 
Màxim 65 punts 

Experiència l acreditada en la calibratge i 
validació de models hidrològics, SWAPP, WRF-
HYDRO,  o semblants . 

0,8 punts per mes acreditat 

Màxim 20 punts 

Experiència acreditada en actualització 
d'informació cartogràfica digital i maneig de 
Sistemes d'Informació Geogràfica. 

0,6 punts per mes acreditat 

 
Màxim 15 punts 

Participació acreditada en tasques relacionades 
amb la busca i interpretació de dades eco-
hidrològics 

0,5 punts per mes amb participació en 
projectes amb Activitats relacionades.  
Màxim 10 punts 

Experiència professional en temes de cicle 
hidrològic 

0,5 punts per mes acreditat 

Màxim 12 punts 

Autoria de publicacions científiques i/o informes 
tècnics sobre temes d'hidrologia 

 
 
 

 Publicacions científiques  
-publicacions SCI: 1 punt 

-no SCI: 0,5 punts 

-participació congressos o informes tècnics:  
0,2 punts 

Màxim 8 punts 

 
2.-FORMACIÓ 

 
 

2.1  Formació acadèmica i professional 
 

Màxim 15 punts 

Doctorat en temes directament relacionats amb 
el Cicle Hídric. 

Possessió títol oficial: 6 punts 

Estar en possessió d'un màster relacionat amb 
la temàtica que se sol·licita. 

3 punts  
 

Haver sigut beneficiari de beques oficials en 
aquesta temàtica. 
 

1 punt per 6 mesos duració (màxim 2 
punts). 

Haver realitzat cursos d'especialització en 
modelització hidrològica.  
 

0,5 punts per curs superior a 40 hores 
(màxim 1 punt). 

Tindre coneixements acreditats de sistemes de 
referenciació i projecció geogràfica. 
 

0,5 punts per assignatura o curs específic a 
15 hores (màxim 1 punt). 

Tindre coneixements i/o experiència acreditats 
en el Sistema Operatiu Linux, en la programació 
de tasques (tipus Script o semblant) i en 
programació en llenguatges científics 
(FORTRAN, C, Python ,etc.). 
 

0,5 punts per assignatura o curs específic i/o 
per any a 15 hores (màxim 1 punt). 0,5 
punts per semestre treballant amb aquests 
sistemes a temps complet (màxim 2 punts) 



         FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI    
 

2.2 Coneixements d'idiomes i altres 
llengües 

Màxim 5 punts 

Coneixements d'anglés acreditats per 
organisme oficial. 

Nivell B1 o equivalent: 2 punts 

Nivell B2 o equivalent o superior: 3 punts 

Coneixements de valencià acreditats per 
organisme oficial. 
 

Nivell B2: 1 punt 

Nivell C1 o superior: 2 punts. 
 

3.- PROVA PRESENCIAL (si és procedent) 

 
15 punts 

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

Fins a un màxim de 15 punts (criteri 
qualitatiu a juí del tribunal en què es 
valoraran aspectes tècnics, actituds i 
capacitats relacionades amb el lloc de 
treball com la capacitat de comunicació i de 
treball en equip, entre altres.)  

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 la 
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. DOCUMENTACIÓ:  
Sol·licitud de participació en l'oferta d'ocupació, que inclou declaració de veracitat dels documents 
aportats, Currículum Vitae que seguisca les pautes que s'indiquen en el propi Annex I, en el que 
s'indicarà la informació que acredite el compliment dels requisits per a participar en el procés de 
selecció, així com els mèrits que es pretén fer constar. S'acompanyarà de la còpia escanejada dels 
documents que certifiquen allò que s'ha indicat en el CV.   
 
5. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ: 
Les persones interessades hauran d'enviar la documentació abans indicada, via correu electrònic 
(*) a la direcció pilarz@ceam.es, fins al 14 de febrer de 2019, a les 15:00 hores.  

(*) s'enviarà justificant de recepció dels CV rebuts. 

MOLT IMPORTANT: Ha de fer-se constar en tot cas, la referència: EXP-05/19 tant en el correu 
electrònic com en l'annex I 

 
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 (i quart si és el cas) 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 de la Comissió 
Avaluadora constituïda a aquest efecte i, si es creu oportú, els candidats/as podrien ser 
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convocats/as a la prova presencial. En cas d'igualtat en la puntuació entre diverses candidatures, 
tindrà preferència la contractació d'una dona.  
Conclòs el procés de selecció, es farà pública la resolució definitiva amb les dades del candidat/de 
la candidata seleccionat/seleccionada en la pàgina Web de la Fundació: www.ceam.es (ofertes 
d'ocupació). 

 

 
 
 
 
 
 

Salvadora Cabrera Avellá 

Directora Executiva 

 

 
 
Aquest procés de selecció de personal no s'ha dut a terme segons el que establix la “Resolució de 31 de juliol 
de 2018, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es dicten instruccions i es disposa la 
publicació del III Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, 
relatiu a criteris generals d'aplicació a la constitució i funcionament de les borses de treball temporal en el 
sector públic instrumental de la Generalitat” en virtut de l'excepcionalitat autoritzada per part de la 
Comissió de Diàleg Social de l'àmbit d'aplicació del III Acord al personal investigador en data 29 de 
novembre de 2018.  
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