FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI
PUBLICACIÓ DE LA RELACIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS, PUNTUACIÓ DELS MÈRITS I RELACIÓ DE
CANDIDATURES QUE PASSEN A LA SEGONA FASE
OFERTA D'OCUPACIÓ PER A LA FUNDACIÓ CEAM (Ref.: EXP-11/19)
Contractació d'un/a Col·laborador/a d'Investigació per a l'àrea de Química Atmosfèrica en el marc
del projecte europeu "Integration of European Simulation Chambers for Investigating Atmospheric
Processes - Towards 2020 and beyond - EUROCHAMP-2020".
Es procedeix a la publicació de la relació provisional d'admesos, puntuació dels mèrits i relació de
candidatures que passen a la segona fase.
Candidatures rebudes:
1.- Carmen Piño
2.- Claudia Torremocha
3.- Daniel Paules
4.- Victor Suarez
5.- David García
6.- Ivania Maturana
7.- Jose Antonio Sirerol
8.- Santiago Asensio
9.- Yolanda Soriano
10.- Maria José Alonso
Les candidatures 2, 3, 7, 8, 9 i 10 s'exclouen per no complir el requisit de la titulació requerida. El
candidat núm. 4 no acredita res de l'indicat en el CV pel que no se li pot valorar i al no obtindre
puntuació se li exclou també. La resta de les candidatures són admeses i es valoren en funció de la
documentació aportada i que acredita l'indicat en el CV.
La segona fase consistirà en dues parts:
1.- La primera part consistirà en un qüestionari en el qual es preguntaren aspectes
cientificotècnics relacionats amb la naturalesa de la convocatòria i més concretament aspectes
bàsics d'òptica i Matlab. Amb aquesta prova es podrà obtindre un màxim de 20 punts.
2.- La segona part consistirà en una entrevista, en la qual la comissió avaluadora preguntarà sobre
aspectes tècnics relacionats amb la naturalesa de la convocatòria i del contingut dels mèrits
acreditats per el/la candidat/a i coneixements per a poder desenvolupar amb solvència els treballs
a encomanar. Algunes preguntes podrien realitzar-se en anglés. L'entrevista suposarà un màxim
de 20 punts.
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VALORACIÓN EXPEDIENTE 11/19
CANDIDATURAS

Requisitos indispensables
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Criterios Baremación
MÁXIMO TOTAL 30
PUNTOS

Carmen David
Piño García
8

Experiencia laboral o mediante 3 puntos cada 3 meses
beca en diseño óptico (lentes, de experiencia. Máximo
fibras, etc.)
12 puntos

3

Experiencia laboral o mediante
4 puntos por cada 3
beca en análisis y adquisición
meses de experiencia.
de datos, control de sistemas,
Máximo 8 puntos
etc. usando Matlab.

2

4

Ivania
Maturan
a
0

2 puntos por cada 3
Experiencia laboral o mediante
meses de experiencia.
beca en Arduino
Máximo 4 puntos
Experiencia
en
montajes:
manejo herramientas taller,
3 puntos por cada 3
diseño de montajes, sistemas
meses de experiencia.
de muestreo (controladores de
Máximo 6 puntos
flujos, bombas de muestreo,
etc.)
FORMACIÓN
Formación académica y
profesional
Máster de especialización o
cursos adicionales a Grado en
áreas
de
conocimiento
relacionadas

3

4

MÁXIMO TOTAL 30
PUNTOS

3

8

6

Máximo 25 puntos

2

6

6

2

6

6

1

2

0

1

2

11

12

3 puntos por máster, 2
puntos por curso
adicional, máximo 6
puntos
2 puntos por asignatura
Formación en diseño óptico
o curso de 40 horas.
(lentes, fibras, etc.)
Máximo 8 puntos
Formación en Matlab para 3.5
puntos
por
análisis y adquisición de datos, asignatura o curso de 40
control de sistemas, etc.
horas. Máximo 7 puntos

Formación de Arduino

Conocimientos de idiomas y
otras lenguas

2 puntos por asignatura
o curso de 40 horas.
Máximo 4 puntos
Máximo 5 puntos

B1 o equivalente: 1
Conocimientos
de
inglés punto, B2 o equivalente:
acreditados por organismo 2
puntos,
C1
o
oficial.
equivalente o superior:
3 puntos.
Conocimientos de valenciano B2: 1 punto; C1 o
acreditados por organismo
superior 2 puntos

TOTAL PUNTOS

6
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S'obri un termini de 5 dies hàbils per a presentar al·legacions després de la data de publicació de la
notificació 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, adreça i telèfon de contacte i motiu de
l'al·legació. No s'admetran al·legacions que manquen de dades, motivació i que siguen incoherents
o irrespectuoses. L'al·legació es resoldrà en termini no superior a 15 dies naturals mitjançant escrit
motivat dirigit al reclamant.
De no rebre's cap al·legació, aquesta resolució provisional passarà automàticament a definitiva.

Firmado por Salvadora Cabrera
Avellá el día 11/10/2019 con un
certificado emitido por AC
Representación

La Directora Executiva
_______________________________
1

La Comissió Avaluadora ha sigut constituïda conforme al que s'estableix en el Pla d'Igualtat i supervisada per la
responsable d'aquest.
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 emprats/as els perfils científic del qual/tècnics, estudis acadèmics i formació són els més adequats per a
l'avaluació dels currículum rebuts.

