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OFERTA D'OCUPACIÓ PER A LA FUNDACIÓ CEAM (Ref.: EXP-12/19) 
 
Resolució per a la “Contractació d'un/a investigador/a per a l'àrea de Meteorologia i Dinàmica de 
Contaminants en el marc de l'ajuda del projecte MED-EXTREME (CIDEGENT/2018/017)” 
 
A) Les candidatures presentades per a l'oferta d'ocupació són les següents: 
1.- Aida Vicent Zamora 
2.- David Fernández Varela 
 
B) Després de la revisió de la documentació aportada, se admet provisionalment a les dues 
candidaturas i després de la valoració dels mèrits, se'ls atorga la següent puntuació: 
1.- Aida Vicent Zamora: 24 punts 
2.- David Fernández Varela: 12,5 punts 
No havent-hi cap al·legació en el període indicat, tant l'admissió com la valoració passen a ser 
definitives. 
 
D) En la segona fase del procés de selecció, consistent en un qüestionari en el qual es pregunten 
aspectes cientificotècnics relacionats amb la naturalesa de la convocatòria i una entrevista, les 
puntuacions obtinguts per les candidatures és la següent:  
1.- Aida Vicent Zamora: 24 punts 
2.- David Fernández Varela: 23 punts 
 
E) 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, aquesta informa que la candidatura número 1 ha obtingut la puntuació global de 48 
punts i que la candidatura número 2 ha obtingut la puntuació global de 35,5 punts.  
 
 
Amb tot això es resol: 
 
Primer: Seleccionar per a ocupar el lloc d'ocupació referenciada a: Aida Vicent Zamora, quedant 
David Fernández Varela com a candidat reserva. 
 
Segon: La contractació haurà d'iniciar-se l'1 de novembre com a més tard i la finalització serà el 31 
de desembre de 2022 juntament amb la finalització del projecte.    
 
Tercer: La persona seleccionada està obligada al compliment del que s'estableix en les bases de la 
citada convocatòria.  
 
Quart: S'obri un termini de 5 dies 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, 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.  
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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 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. 

 


