FUNDACIÓ CENTRE D’ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI
BASES DEL PROCEDIMENT DE PROVISIÓ PER CONVOCATÒRIA PÚBLICA D'UN LLOC INTERÍ DEL
PROGRAMA D’INVESTIGACIÓ FORESTAL DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI.
EXP-09/19
1. OBJECTE
És objecte d'aquestes bases la regulació del procediment de provisió per convocatòria pública d'un
lloc interí inclòs en l'oferta pública d'ocupació per a cobertura definitiva del lloc denominat com 3F en la Relació de Llocs de Treball de la Fundació CEAM.
2. CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC
Coordinar i participar en les tasques d'investigació desenvolupades dins del Programa
d'Investigació Forestal. Tramitació de sol·licituds de projectes en convocatòries públiques i
privades.
3. SISTEMA SELECTIU
El sistema selectiu constarà de dues fases. En la primera fase es valoraran els mèrits dels aspirants
segons els criteris indicats en el punt 7.a) d'aquestes bases. Els 3 aspirants amb major valoració
seran invitats a participar en la segona fase que consistirà en una prova oral que s'explica amb
detall en el punt 7.b) d'aquestes bases.
4. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
- 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 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 següent classificat.
- Doctorat en Biologia, Ciències Ambientals, en Enginyeria de Montes o en Enginyeria Agronòmica,
acreditat mitjançant el corresponent títol oficial o la corresponent convalidació o credencial que
l’acredite.
- Permís de conduir en vigor.
- Anglés nivell B2. Certificat expedit per Escoles Oficials d'Idiomes o entitats estrangeres
reconegudes.
- Disponibilitat per a viatjar (eixides a parcel·les en camp i assistència congressos nacionals i
internacionals) i pernoctar fora del domicili familiar. Indicació expressa en la sol·licitud.
5. SOL·LICITUDS
Les persones interessades que reunisquen els requisits assenyalats en les bases hauran de
presentar la documentació següent:
-

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.
Còpia escanejada dels documents que certifiquen allò que s'ha indicat en el CV.
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Les persones interessades hauran d'enviar la documentació abans indicada, via correu electrònic
(*) a l’adreça pilarz@ceam.es, fins al 2 d'abril de 2019, a les 15:00 hores.
(*) s'enviarà justificant de recepció dels CV rebuts.

També es podrà entregar presencialment en el Registre d'Entrada de la seu de la Fundació en
el parc Tecnològic de Paterna en horari de 9:00 a 15:00 hores.
MOLT IMPORTANT: Ha de fer-se constar en tot cas, la referència: EXP-09/19 tant en el correu
electrònic com en l'annex I.
6. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS
Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds i, prèvia verificació de la sol·licitud i
documentació aportada, es dictarà una resolució donant publicitat a la relació provisional
d'admesos que es publicarà en la web del CEAM, concedint un termini de 5 dies hàbils, a comptar
des del següent a la dita publicació, per a formular al·legacions i/o esmenar defectes que hagen
motivat l'error o l'exclusió, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei
39/2015 de procediment administratiu comú.
Conclòs el dit termini i una vegada examinades les al·legacions i esmenats els defectes, es dictarà
nova resolució mitjançant la qual es publicarà, en el mateix mitjà anteriorment indicat, la llista
definitiva d'admesos al procés selectiu.
La Comissió d'Avaluació examinarà els mèrits aportats per les persones candidates que acrediten
els requisits mínims exigits en la convocatòria, quedant vinculats a la taula de baremació que
figura en el punt 7.a). En un termini màxim de 5 dies hàbils es publicarà la relació de mèrits i es
convocarà personalment els tres candidats/es amb major puntuació per a la segona fase, donant
un termini mínim de 5 dies hàbils, a comptar del següent a la dita publicació, per a formular
al·legacions i/o esmenar defectes.
Els tres candidats/es amb major puntuació seran convocats en les instal·lacions de la Fundació per
a realitzar la prova oral que es definix en el punt següent.
PROCÉS DE SELECCIÓ
El procés de selecció constarà de dues fases:
a) Primera fase: avaluació de mèrits
En aquesta fase, la Comissió d'Avaluació valorarà els mèrits de les persones candidates. L'avaluació
de mèrits es qualificarà amb un màxim de 70 punts, d'acord amb el barem i la documentació
justificativa següent:
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Mèrits avaluables

Puntuació
Documentació justificativa
màxima
EXPERIÈNCIA LABORAL, TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I ARTICLES CIENTÍFICS
Temps de treball, amb categoria semblant a Màxim
la del lloc demanat i realitzant espades punts
directament
relacionades
amb
la
sol·licitud1, en centres públics o privats
d'investigació, Fundacions o universitats:
0,35 punts per cada mes complet de servei
actiu

15 Contractes de treball on s'especifique
la
duració
i/o
espades
desenvolupades; en el cas que no
s'especifiquen s'haurà d'aportar el
corresponent certificat emes per
l'ocupador que permeta verificar els
espades desenvolupades i la duració.

Publicacions científiques relacionades amb Màxim
l'activitat a desenvolupar:
punts
-publicacions SCI: 1,5 punts
-no SCI: 0,35 punts
-participació congressos o informes tècnics:
0,15 punts

15 Còpia o enllaç de l'article.

Participació en esdeveniments relacionats Màxim
amb la transferència de coneixements punts
científics i tècnics.

6 Certificació expedida per l’entitat
organitzadora

1 punt per pertinença a comité
organitzador o científic de congressos o
jornades tècniques internacionals
0,5 punts per pertinença a comité
organitzador o científic de congressos o
jornades tècniques nacionals
0,5 punts per ponència en l'esdeveniment
FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT
Haver sigut beneficiari de beques o Màxim
contractes postdoctorals oficials en punts
convocatòries públiques competitives
4 punts per beca amb duració superior a 6
mesos en estades nacionals.

14 Resolució oficial de la concessió de la
beca i si és el cas certificat del centre
d'estada indicant duració i activitats
exercides

7 punts per beca amb duració superior a 6
mesos en estades internacionals
1

És consideren activitats relacionades amb la sol·licitud aquelles que s'hagen realitzat en l'àmbit de la preva véncer
d'incendis forestals, avaluació d'impactes ecològics dels incendis, modelització del comportament i evolució dels
incendis, ecologia del foc i restauració de zones cremades.
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Cursos de perfeccionament professsional Màxim
relacionats amb les tasques a realitzar, punts
impartits per entitats públiques, d’acord
amb la següent escala:
Entre 15 i 50 hores, a raó de 0,1 punts/hora
lectiva
Entre 51 y 100 hores, a raó de 0,15
punts/hora lectiva
Més de 100 hores, a raó de 0,20 punts/
hora lectiva
Cursos de perfeccionament professional Màxim
relacionats amb anàlisi estadística, punts
programació i/o sistemes d'informació
geogràfica impartits per entitats públiques,
segons l'escala següent:
Entre 15 i 50 hores, a raó de 0,1 punts/hora
lectiva
Entre 51 i 100 hores, a raó de 0,15
punts/hora lectiva
Més de 100 hores, a raó de 0,20 punts/
hora lectiva
Coneixements de valencià
Grau mitjà – B2: 1,5 punts

IDIOMAS
Màxim
punts

Grau superior- C1: 3 punts
(Només puntuarà el nivell més alt)
Coneixements d'anglés:
Nivell B2: 4 punts
Nivell C1: 8 punts
(Només puntuarà el nivell més alt)

TOTAL

Màxim
punts

4 Còpia del títol o certificat en què es
faça constar l'entitat organitzadora, la
matèria i el nombre d'hores lectives.
Certificat en què es faça constar
l'entitat organitzadora, la matèria i el
nombre d'hores lectives (només es
tindrà en compte l'assistència a cursos
de més de 15 hores)

5 Còpia del títol o certificat en què es
faça constar l'entitat organitzadora, la
matèria i el nombre d'hores lectives
Certificat en què es faça constar
l'entitat organitzadora, la matèria i el
nombre d'hores lectives (només es
tindrà en compte l'assistència a cursos
de més de 15 hores)

3 Certificació expedida per Escoles
Oficials
d'Idiomes
o
Junta
Qualificadora de Coneixements de
Valencià
8 Certificació expedida per Escoles
Oficials
d'Idiomes
o
entitats
estrangeres
reconegudes,
de
conformitat amb el que disposa el
Decret del Consell 61/2013 (DOCV
20.5.13) i l'Orde 93/2013 de la
Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport (DOCV 13.11.13)

70 puntos

Només es valoraran i baremaran aquells requisits per a la que s’aporte la documentació exigida.
b) Segona fase: avaluació d'una exposició i discussió sobre la mateixa
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En aquesta fase el candidat/a disposarà d'un màxim de 15 minuts per a realitzar una exposició
oral, en la que aportarà una visió de l'estat de la qüestió sobre l'impacte ecològic dels incendis
forestals i la restauració de zones cremades a la Comunitat Valenciana, exposició que anirà
acompanyada d'un text escrit amb un màxim de 7.000 caràcters (comptant espais).
En l'exposició es podrà comptar amb mitjans audiovisuals (ordinador i projector).
Per a completar la prova, la Comissió establirà un diàleg amb el/la candidat/a per a aclarir els
conceptes exposats.
La puntuació màxima d'aquesta fase serà de 30 punts.
8.- ORDE DE CLASSIFICACIÓ I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ.
La valoració final del procés selectiu vindrà determinada per la suma de les puntuacions
obtingudes en cada una de les fases.
En el supòsit d'igualtat en la puntuació entre diverses candidatures, es considerarà primer la
candidatura que haja obtingut major puntuació, d'acord amb allò que s'assenyala a continuació i
en aquest orde:
1. Mèrits d'experiència professional.
2. Avaluació de l'entrevista
3. Mèrits formatius.
En cas de persistir l'empat, tindrà preferència la contractació de la persona que represente al sexe
infrarrepresentat en la Fundació.
En virtut de la valoració final la Comissió d'Avaluació elevarà a l'òrgan corresponent la
proposta d'adjudicació del lloc en funció de l'orde de classificació.
En el supòsit de renúncia o desistiment de la persona candidata, la Direcció podrà requerir a la
Comissió d'Avaluació a fi que propose a la següent, d'acord amb l'orde de classificació que figure
en el resultat final del procés de selecció.
9.- COMISSIÓ D'AVALUACIÓ
La Comissió d'Avaluació estarà composta per 3 membres de la Fundació, 2 en representació del
personal científic del Programa Forestal i un representant dels treballadors del CEAM. En la segona
fase s'incorporaran dos investigadors d'Universitats o Centres d'Investigació públics de la
Comunitat Valenciana.
El seu funcionament es regirà pel que disposen els articles 28 a 31 del Decret 3/2017 del Consell,
pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la
funció pública valenciana, 15 a 18 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic i, de forma
supletòria, pels articles 19 a 24 d'aquesta mateixa Llei.
La Comissió d'Avaluació resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l'aplicació d'aquestes
normes, i tot allò que s'haja de fer en els casos no previstos.

Firmado por Salvadora Cabrera
Avellá el día 13/03/2019 con un
certificado emitido por AC
Representación

