
         FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI    
 
OFERTA D'OCUPACIÓ PER A LA FUNDACIÓ CEAM (Ref.: EXP-10/19) 
 
Resolució d'ADJUDICACIÓ de la contractació d'un/a col·laborador/a d'investigació amb càrrec a 
línia F0257000 de la Fundació CEAM.  
 
Es reben tres sol·licituds: Miriam Cantó Escribano, Bernat Adrià Mora i Andrés Pérez Bernabeu. 
 
El sol·licitant Andrés Pérez no complix el requisit obligatori d'haver obtingut el B1 d'anglés ni haver 
cursat oficialment (i superat les proves oportunes) algunes assignatures relacionades 
explícitament amb la física de l'atmosfera (dinàmica, termodinàmiques, etc.). Per tant, queda 
exclòs del procés. 
 
Reunida la Comissió Avaluadora1 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, les candidatures han obtingut les puntuacions següents:  
 

PUNTUACIÓ Cantó Adrià 

1. Experiència professional (<=54) 12 45 

Informes/articles 9 18 

Gestió dades 0 18 

Experiència laboral 3 9 

2. Formació (<=21) 18 13 

2.1. Formació acadèmica i professional (<=18) 15 10 

Assignatures atmosfera 11 6 

Paquets estadístics 4 4 

2.2. Coneixements d'idiomes i altres llengües (<=3) 3 3 

Anglés 2 2 

Valencià 1 1 

3. Prova presencial (=25) 23 15 

PUNTUACIÓ TOTAL 53 73 
  
 
Amb tot això es resol: 
 
Primer: Seleccionar per a ocupar el lloc d'ocupació referenciat a: Bernat Adrià Mora 

 
Candidata Reserva: Miriam Cantó Escribano  

 
Segon: La duració prevista del contracte és de cinc mesos en dos parts entre juny i noviembre de 
2019, ambdós inclosos.  
 
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, 
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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, adreça 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.  
 
Cinqué: de no rebre's cap al·legació, aquesta resolució provisional passarà automàticament a 
definitiva. 
 

 
 
 
 
 
 

 
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/das els perfils dels quals científic/tècnics, estudis acadèmics i formació són els més adequats 
per a l'avaluació dels currículum rebuts. 
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