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OFERTA D'OCUPACIÓ PER A LA FUNDACIÓ CEAM (Ref.: EXP-06/20) 
 
Resolució per a la contractació d'un/a col·laborador/a per a l'àrea de Meteorologia i Dinàmica de 
Contaminants en el marc del projecte IMAGINA-PROMETEU [PROMETEU/2019/110], finançat per 
la Generalitat Valenciana en la convocatòria de Projectes de Grups d'Investigació d'Excel·lència 
PROMETEU 2019. 
 
A) Les candidatures presentades per a l'oferta d'ocupació són les següents: 
1.- Ballester Arenas, Sergio 
2.- Benetó Vallés, Pau 
3.- Jacinto Guillen, Adrián 
4.- Palao Barceló, Juan 
5.- Poquet Villarroya, David 
6.- Portals Julia, Enrique 
 
B) Després de la revisió de la documentació aportada, NO s'admet provisionalment a:  
1.- Ballester Arenas, Sergio 
4.- Palao Barceló, Juan 
5.- Poquet Villarroya, David 
6.- Portals Julia, Enrique 
 
Pel motiu de no acreditar el requisit general “Estar admés o preadmés en un programa de doctorat 
en una universitat de la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, es considerarà que un sol·licitant 
està preadmés quan haja superat un mínim de 300 crèdits i sol·licitat la seua admissió en un 
programa de doctorat” 
 
C) S'admet provisionalment i es puntuen mèrits de:  
2.- Benetó Vallés, Pau:  47,6 
3.- Jacinto Guillen, Adrián: 2,1 
 

No havent-hi cap al·legació en el període indicat, tant l'admissió com la valoració passen a ser 
definitives. 
 

D) Es convoca per a la segona fase del procés de selecció a les 2 candidatures. Aquesta segona fase 
consisteix enun a prova tècnica en el qual es pregunten aspectes cientificotècnics relacionats amb 
la naturalesa de la convocatòria i una entrevista. 
El candidat Adrián Jacinto renuncia prèviament a participar en aquesta fase. 
El candidat Pau Benetó obté 16 punts en la fase d'entrevista i 12 punts en les preguntes tècniques 
de tipus oral que se li realitzen durant l'entrevista, la qual cosa fa un total de 28 punts.  
El total entre totes dues fases ascendeix a 75,6 punts. 
 
E) Reunida a 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 proposa al candidat Pau Benetó Vallés per a la contractació en haver obtingut 
la major puntuació.   
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Amb tot això es resol: 
 
Primer: Seleccionar per a ocupar el lloc d'ocupació referenciada a: Pau Benetó Valls.  
 
Segon: L'inici del contracte es produirà l'1 de desembre de 2020 i la seua duració serà de 25 
mesos.  
 
Tercer: La s personas seleccionadas estàn obligadas 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.  
 
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. 
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