
          FUNDACIÓ   CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI     

OFERTA D'OCUPACIÓ PER A LA FUNDACIÓ CEAM (Ref.: EXP-08/19)

Resolució d'ADJUDICACIÓ de la contractació d'un/a Inves gador/a Júnior per a subs tució interina
per incapacitat laboral transitòria per a l'àrea de Química Atmosfèrica en el marc del projecte
europeu "Integra on of European Simula on Chambers for Inves ga ng Atmospheric Processes -
Towards 2020 and beyond - EUROCHAMP-2020".

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: Rubén Soler Moreno 

Segon: El contracte s'iniciarà com més prompte millor, fins al final de la incapacitat laboral de la
inves gadora a qui se subs tuïx. 

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 mo u de l'al·legació. No s'admetran al·legacions que no nguen dades, mo vació i que siguen
incoherents o irrespectuoses. L'al·legació es resoldrà en termini no superior a 15 dies naturals per
mitjà d'un escrit mo vat dirigit al reclamant. 

La Directora Execu va

_______________________________
1  La  Comissió  Avaluadora  ha  sigut  cons tuïda  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 cons tuïda
per aquells/as empleats/as els perfils dels quals cien fics/tècnics, estudis acadèmics i formació són els més adequats
per a l'avaluació dels currículum rebuts.


		2019-03-29T09:02:23+0100
	28990605W SALVADORA CABRERA (R: G46957213)




