
          FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRÁNI    
 

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-18/19): 
Contractació d'un/a “un/a Col·laborador/a d'Investigació  per al Programa d'Investigació Forestal. 
 
Es reben les següents sol·licituds: 
1.- Lluna Morcillo 
2.- M.Angel Perales 
3.- María *Zimbrelo 
 
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 que es detalla al final d'aquest document com a Annex 
I. 
 
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. En cas que l'últim dia fora festiu, el termini finalitzarà al 
següent dia hàbil. 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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
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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Annex I 
MORCILLO PERALES ZIMBRELO

REQUISITOS

Requisito titulación SI SI SI

Requisito carne conducir SI SI SI

Méritos valorables Baremación

1.-EXPERIENCIA PROFESIONAL MÁXIMO TOTAL 40 PUNTOS 40 0 0

Participación acreditada en proyectos de

investigación en ecología relacionados con

el cambio climático: ecología de

comunidades vegetales, ecología vegetal, 

1 punto por cada 2 meses de

experiencia, máximo 15 puntos
15 0 0

Experiencia demostrable en ecología

funcional y ecofisiología de plantas

mediterráneas: experiencia en el uso y

análisis de datos, técnicas de ecofisiología

vegetal de campo (IRGA, fluorímetro,

potencial hídrico, cavitación xilema)

1 punto por cada 2 meses de

experiencia, máximo 10 puntos
10 0 0

Publicaciones: 

- Científicas (en revistas SCI) sobre los

temas anteriores.

- Científicas no SCI, elaboración de

informes técnicos o participación en

congresos sobre los temas anteriores, etc.,

(especificar claramente en el CV)

2 puntos por cada publicación

SCI, 

1 punto por cada publicación en

inglés no SCI, 0.5 punto si son en

castellano u otra lengua.

Congresos o informes técnicos:

0.2 puntos.  

Puntuación máxima de 15 puntos

15 0 0

2.-FORMACIÓN MÁXIMO TOTAL 30 PUNTOS 22 16 5

2.1.  Formación académica y profesional Máximo 20 puntos 12 7 5

Expediente académico:

(las notas intermedias ser prorratearan

proporcionalmente)

Nota media 10: 5 puntos 

Nota media 9: 4 puntos 

Nota media 8: 3 puntos 

Nota media 7: 2 puntos 

0 2 0

Estar en posesión de título de master, o

doctorado en materias afines, y/o haber

sido beneficiado con alguna beca oficial.

Beca 3 puntos

Master 5 puntos

Doctorado 7 puntos

Máximo 15 puntos

12 5 5

2.2. Conocimientos de idiomas y otras 

lenguas
Máximo 10 puntos 10 9 0

Conocimientos de inglés acreditados por

organismo oficial.

Nivel B1 o similar: 2 puntos

Nivel B2 o similar: 4 puntos

Nivel C1 o similar o superior: 5 

puntos

5 4 0

Conocimientos de valenciano acreditados

por organismo oficial.

Nivel B1 (elemental): 1 

Nivel B2: 3 puntos

Nivel C1 o superior: 5 puntos

5 5 0

62 16 5TOTAL PUNTUACION

CUMPLIMIENTO
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