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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-15/19): 
Contratació d'un/a “Tècnic de Suport d'instrumentació i dades de xarxa d'estacions de mesura de 
fluxos de CO2 per Eddy Covariance”. El cofinançament d'aquesta contractació prové d'una ajuda 
concedida per l'Agència Estatal d'Investigació, a través de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (EJI) i el 
Fons Social Europeu (FSE) per a la promoció de l'Ocupació Jove i promoció de la Garantia Juvenil 
en I+D+i, convocatòria 2018. 
 
 
A més del seu anunci en la pàgina web de la Fundació, s'utilitzen les aplicacions de la Universitat 
de València i de la Politècnica de València per a anunciar l'oferta. D'aquest llistat d'inscrits, s'avisa 
a aquells que compleixen els requisits obligatoris perquè envien la documentació a través del llit 
que s'indica en les bases de l'oferta.  
 
Es reben les següents sol·licituds: 
 
1.- Josep Añó Gosp 
2.- Jorge Roca Coscollá 
3.- Ana Bueno Fernández 
4.- Melika Reva Aygun 
5.- Alejandro Sebastián Narváez 
 
Les candidatures 4 i 5 queden excloses. La número 4 per no complir el requisit d'inscripció en 
garantia juvenil. La número 5 per no tindre la titulació requerida, ja que presenta el Treball de Fi 
de Grau després de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
Per tant, s'admet a la resta de candidats, es publica l'avaluació dels mèrits segons la informació 
subministrada i, finalment, la relació de candidatures que passen a la segona fase, quedant de la 
següent manera: 
 
 
1.- Josep Añó Gosp: 18 punts 
2.- Ana Bueno Fernández: 14 punts 
3.- Jorge Roca Coscollá: 8 punts  
 
Les tres candidatures passen a la segona fase. 

 
 
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.  
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Méritos valorables
Josep Año 

Gosp

Jorge 

Roca 

Coscolla

Ana Bueno 

Fernández

1.-EXPERIENCIA PROFESIONAL 4 0 0

Experiencia en desarrollo y manejo de

sistemas de adquisición de datos por RS232,

RS485, I/O Ethernet

4 0 0

Experiencia en instalación y manejo de redes 

locales en Windows / Linux 
0 0 0

Experiencia en programación científica para

tratamiento, análisis o visualización de

datos, en R, Matlab o similar.

0 0 0

Experiencia en diseño y manejo de entornos

Web, conocimiento de JavaScript, PhP, html.
0 0 0

2.-FORMACIÓN 14 8 14

1.1.             Formación académica y profesional 10 4 8

Máster de especialización en áreas de

conocimiento relacionadas con uno de los

grados mencionados

4 0 4

Cursos adicionales a Grado en áreas de

conocimiento relacionadas con uno de los

grados mencionados

2 0 0

Cursos o asignaturas específicamente

relacionados con diseño y manejo de

entornos Web

0 0 0

Permiso de Conducir B 4 4 4

1.1.             Conocimientos de idiomas y otras 

lenguas
4 4 6

Conocimientos de inglés acreditados por

organismo oficial.
4 2 4

Conocimientos de valenciano acreditados

por organismo oficial.
0 2 2

TOTAL PUNTUACIÓN 18 8 14
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De no rebre's cap al·legació, aquesta relació provisional d'admesos i la seua avaluació 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. 
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