FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRÀNI
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-16/19):
Contrac d'un/a “Tècnic especialista en avaluació, gestió i restauració d'ecosistemes mediterranis
en un escenari de canvi global” PEJ2018-002998-A. 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.
Es reben les següents sol·licituds:
1.- Dacil Rodriguez
2.- David Salesa
3.- Diego Rico
4.- Julia Caballero
5.- Leyre Deltell
6.- Marcos Gimenez
7.- M.Angel Perales
8.- Nuria Borrás
9.- Rebeca Salas
S'admeten totes les candidatures en comprovar que compleixen amb tots els requisits i presenten
la justificació pertinent.
Per a la baremació dels mèrits indicats en les bases, s'atén la documentació que han presentat per
a acreditar aquests (punt 4 de les bases).
Amb això la relació de punts obtinguts és la següent: (fulla següent)
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1.-EXPERIENCIA PROFESIONAL

4

0

0

0

0

0

0

0

12

Tiempo de trabajo realizando tareas relacionadas
con la identificación en campo de especies
forestales o trabajos en ecología de comunidades: 1
punto por cada mes completo de servicio activo

6

Tiempo de trabajo realizando tareas en laboratorio
relacionadas con la preparación de muestras
vegetales y/o de suelos: 1 punto por cada mes
completo de servicio activo

4

2.-FORMACIÓN

5,5

4

4

6

10,4

2

3,2

6

5

3,5

0

2

0

4,4

0

1,2

0

4

2

0,1

1

2.1.

Formación académica y profesional

6

Expediente académico:
- Nota media del grado: a partir de una nota media
de 8, se sumará la diferencia entre la nota media y
10 puntos.
- Nota media del master: a partir de una nota media
de 7, se sumará la diferencia entre la nota media y
10 puntos.
Participación en publicaciones,
congresos o posters.

ponencias

a

Cursos de perfeccionamiento relacionados con
análisis estadístico, programación en R o similares,
según la escala indicada en las bases.
Cursos de perfeccionamiento relacionados con
sistemas de información geográfica impartidos por
entidades públicas, según la escala indicada en las
bases.

1,2

1

4

2,4

3,5

Cursos de perfeccionamiento relacionados con
gestión de bases de datos y ofimática impartidos por
entidades públicas, según la siguiente escala:
2.2.

Conocimientos de idiomas y otras lenguas

Conocimientos de inglés acreditados por organismo
oficial.
Conocimientos de valenciano
organismo oficial.

acreditados

TOTAL PUNTUACION
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2
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10,4

2
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9,5

4

4

2

2

6

2

4

3,2

1

2

1

6
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Atesa la normativa interna de la Fundació en aquest tipus de processos, passen a la segona fase les
quatre millors qualificacions. Per tant, es convoca per a realitzar la segona fase a:
David Salesa: 17 punts
Nuria Esborres: 10,4 punts
Marcos Gimenez: 9,5 punts
Dacil Rodriguez: 6 punts
Diego Rico: 6 punts

S'obri un termini de 5 dies 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 relació provisional d'admesos i la seua avaluació passarà
automàticament a definitiva.
Firmado por Salvadora Cabrera
Avellá el día 02/10/2019 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.

