
          FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL *MEDITERRANEO    
 

 
RESOLUCIÓ D'ADMISSIÓ DE CANDIDATURES I VALORACIÓ DE MÈRITS DEL PROCEDIMENT DE 
PROVISIÓ PER CONVOCATÒRIA PÚBLICA D'UN LLOC INTERÍ DEL PROGRAMA D'INVESTIGACIÓ EN 
METEOROLOGIA I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI  
EXP-07/20 
 
 
Finalitzat el termini de presentació de candidatures per a l'oferta indicada en l'encapçalament, 
s'ha rebut una candidatura.  
Reunida la Comissió d'Avaluació, aquesta informa del compliment dels requisits exigits en la 
convocatòria, per la qual cosa s'admet l'única candidatura rebuda. Revisada la documentació 
aportada com a justificant dels mèrits requerits, la puntuació obtinguda per la candidatura és la 
següent.  
 
  Samira K.P. = 59,6 punts 
 
El quadre resum amb el desglossament dels punts per cada mèrit és el següent:  
 

Méritos valorables Baremación

EXPERIENCIA LABORAL, 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

48,6

Experiencia de trabajo con categoría

similar ...........  
Máximo 25 puntos 25

Publicaciones científicas…........
Máximo 20 puntos 15,6

Participación en eventos relacionados con

la transferencia…....
Máximo 8 puntos 8

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 11

Beca o contrato para estancia igual o

superior a......... 
Máximo 8 puntos 8

Cursos de perfeccionamiento

profesional…...
Máximo 3 puntos 3

IDIOMAS 0
Conocimientos de valenciano

Nivel B2: 1 puntos

Nivel C1: 2 puntos
Máximo 2 puntos 0

Conocimientos de inglés:

Nivel C1 Máximo 4 puntos 0

59,6TOTAL PUNTUACION
,  
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S'obri un termini de 5 dia hàbils per a presentar al·legacions i/o esmenar defectes que hagen 
motivat l'error 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.  
 
 
 
 
 

 
 

 
La Directora Executiva 
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