FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI
BASES 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
1. OBJECTE
És objecte d'aquestes bases la regulació del procediment de provisió per convocatòria pública d'un
lloc interí inclòs en l'oferta pública d'ocupació per a cobertura definitiva del lloc denominat com 2M_DIN en la Relació de Llocs de treball de la Fundació CEAM.
2. CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC
En l'Àrea de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants, dins del Programa de Meteorologia i
Contaminació Atmosfèrica de la Fundació, es desenvolupen diferents línies de treball centrades en
torn a l'estudi dels processos meteorològics característics de l'àmbit Mediterrani, així com d'aquells
problemes relacionats amb el transport, dispersió i transformació per via atmosfèrica dels
contaminants, per al que es compta amb diversa infraestructura de camp, suport de teledetecció i
eines de modelització numèrica.
En el context general anterior, el lloc de treball oferit comporta les següents responsabilitats:
✓ Planificar, coordinar i participar en l'activitat de Modelització i Projectes en l'àrea de
Meteorologia i Dinàmica de Contaminants, garantint el compliment de l'estratègia definida
per al CEAM;
✓ Promoure la investigació través de la sol·licitud i direcció de projectes en l'àmbit de la
Meteorologia i Dinàmica de Contaminants, d'acord amb les línies d'interés prioritari de la
Fundació;
✓ Gestionar l'equipament científic adscrit a l'àrea d'activitat.
3. CONDICIONS DEL CONTRACTE DE TREBALL:
Règim jurídic: Contractació temporal per règim de dret laboral.
Categoria professional: Coordinador/a d'Àrea
Període de prova: Segons Conveni.
Jornada completa: 38 hores/setmana
Salari brut anual: 39.632,32€
Tipus de contracte: Interinitat
Lloc de treball: La prestació del treball es realitzarà en la seu de la Fundació al Parc Tecnològic de
Paterna.
3. SISTEMA DE SELECCIÓ
Constará de dues fases. En la primera fase es valoraràn els mèrits dels aspirants segons els criteris
indicats en el punt 7.a) d'aquestes bases. Els 4 aspirants amb major valoració seran convidats a
participar en la segona fase que consistirà en una prova oral que s'explica amb detall en el punt 7.b)
d'aquestes bases.
4. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
- Tindre nacionalitat espanyola o permís de treball, o alguna altra nacionalitat que permeta l'accés
a l'ús del sector públic. En cas de no tindre-la i resultar aquesta persona seleccionada, el contracte
no es formalitzarà fins que la documentació corresponent estiga en regla. En cas que finalment no
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es finalitze el tràmit dins del termini establit per la Comissió Avaluadora, la persona seleccionada no
podrà ser contractada, quedant la plaça deserta o passant al següent classificat.
- Doctorat desenvolupat en alguna disciplina relacionada amb l'atmosfera terrestre
(orientativament dins dels codis Unesco 2501, 2502 o 2509).
- Experiència en la direcció de, almenys, un projecte pluriennal d'investigació en l'anterior àmbit de
coneixement.
- Experiència en l'ús de codis numèrics de simulació meteorològica.
- Permís de conduir en vigor.
- Disponibilitat per a viatjar i pernoctar fora del domicili familiar. Indicació expressa en la sol·licitud.
5. SOL·LICITUDS
Les persones interessades que reunisquen els requisits assenyalats en les bases hauran de presentar
la següent documentació:
-

-

Sol·licitud de participació en l'oferta d'ocupació, que inclou declaració de veracitat dels
documents aportats
Curriculum vitae que seguisca les pautes que s'indiquen en el propi Annex I, en el qual
s'indicarà la informació que acredite el compliment dels requisits per a participar en el
procés de selecció, així com els mèrits que es pretén fer constar.
Copia escanejada dels documents que certifiquen l'indicat en el CV.

Les persones interessades hauran d'enviar la documentació abans indicada, via correu electrònic (*)
a l'adreça pilarz@ceam.es, fins a el 13 d'octubre de 2020, a les 15.00 hores.
(*) s'enviarà justificant de recepció dels CV rebuts.

MOLT IMPORTANT: Ha de fer-se constar en tot cas, la referència: EXP-07/20 tant en el correu
electrònic com en l'annex I
6. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS
Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds i, prèvia verificació de la sol·licitud i
documentació aportada, es dictarà resolució donant publicitat a la relació provisional d'admesos
que es publicarà en la web del CEAM, concedint un termini de 5 dies hàbils, a comptar des del
següent a aquesta publicació, per a formular al·legacions i/o esmenar defectes que hagen motivat
l'error o l'exclusió tot això de conformitat amb el que es disposa en l'article 68 de la Llei 39/2015 de
procediment administratiu comú.
La Comissió d'Avaluació examinarà els mèrits aportats per les persones candidates que acrediten
els requisits mínims exigits en la convocatòria, quedant vinculats a la taula de baremació que figura
en el punt 7.a). En un termini màxim de 5 dies hàbils es publicarà la relació de mèrits, donant un
termini mínim de 5 dies hàbils, a comptar des del següent a aquesta publicació, per a formular
al·legacions i/o esmenar defectes. Conclòs aquest termini i una vegada examinades les al·legacions,
es dictarà nova resolució mitjançant la qual es publicarà, en el mateix mitjà anteriorment indicat, la
puntuació definitiva dels mèrits. Las quatre candidatures amb major puntuació seran convocades
en les instal·lacions de la Fundació per a realitzar la prova oral que es defineix en el punt següent.
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7. PROCÉS DE SELECCIÓ
El procés de selecció constarà de dues fases:
a) Primera fase: avaluació de mèrits
En aquesta fase, la Comissió d'Avaluació valorarà els mèrits de les persones candidates. L'avaluació
de mèrits es qualificarà amb un màxim de 70 punts, d'acord amb el barem i la documentació
justificativa següent:
Mèrits avaluables

Puntuació
màxima

Documentació justificativa

EXPERIÈNCIA LABORAL, TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I ARTICLES CIENTÍFICS
Experiència de treball amb categoria similar Màxim 25 Contractes de treball on s'especifique
a la del lloc demandat i fent tasques punts
la duració i/o tasques desenvolupades,
directament relacionades amb la sol·licitud1,
en cas que no s'especifiquen s'haurà
en centres públics o privats d'investigació,
d'aportar
el
*correspondie
F*undaciones o Universitats, i que
*ntecertificat emés per l'ocupador que
suposaren la coordinació general d'un equip
permeta
verificar
les
tasques
d'investigació :
desenvolupades i la duració.
-

2,5 punts per cada any de servei actiu
amb un màxim de 10.
Participació en projectes finançats
mitjançant concurrència competitiva en
qualitat d'Investigador/a Principal del
centre al qual està adscrit:
o 10 punts en cas de projecte
internacional amb un màxim
de 20 punts
o 5 punts per cada projecte
nacional, amb un màxim de
10 punts
o 3 punts en cas de projecte
regional amb un màxim de 6
punts.

Publicacions científiques relacionades amb Màxim
la
punts
Publicacions SCI.
Q1: 0,5 punts (+0.2 en cas de participar
com a primer autor)
Q2: 0,4 punts (+0,1 en cas de participar
com a primer autor)

Còpia de les resolucions de concessió
de les ajudes per al finançament dels
projectes o document corresponent
en el cas de projectes europeus en el
qual conste el/la Investigador/a
Principal

20 Còpia o enllaç de l'article.

Es consideren activitats relacionades amb la sol·licitud aquelles que s'hagen realitzat en l'àmbit dels processos
meteorològics, la dispersió i transformació de contaminants atmosfèrics i la simulació numèrica en aquests àmbits.
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Q3 o inferior: 0,3 punt
Publicacions nacionals o no SCI i informes
tècnics: 0,2 punts
Participació en esdeveniments relacionats Màxim
amb la transferència de coneixements punts
científics i tècnics

8 Certificació expedida per l'entitat
organitzadora

1 punts per pertinença a comité
organitzador o científic de congressos o
jornades tècniques internacionals
0,5 punts per pertinença a comité
organitzador o científic de congressos o
jornades tècniques nacionals
0,1 punts per ponència en l'esdeveniment

FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT
Beca o contracte per a estada igual o
Màxim
8 Resolució oficial de la concessió de la
superior a 24 mesos:
punts
beca i en el seu cas certificat del centre
Internacional: 8 punts
d'estada indicant duració i activitats
Nacional: 6 punts
desenvolupades
Beca o contracte per a estada igual o
superior a 12 mesos (sense arribar a 24
mesos):
Internacional: 4 punts
Nacional: 2 punts
Beca o contracte per a estada igual o
superior a 6 mesos (sense arribar a 12
mesos):
Internacional: 2 punts
Nacional: 1 punts
Beca o contracte per a estada inferior a 6
mesos:
Internacional: 1 punts
Cursos de perfeccionament professional Màxim
relacionats amb les tasques a realitzar, punts
impartits per entitats públiques, segons la
següent escala:

3 Còpia del títol o certificat en què es
faça constar l'entitat organitzadora, la
matèria i el nombre d'hores lectives.
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Certificat en el qual es faça constar
l'entitat organitzadora, la matèria i el
nombre d'hores lectives (només es
tindrà en compte l'assistència a cursos
de més de 15 hores)

Entre 15 i 50 hores, a raó de 0,1 punts/hora
lectiva
Entre 51 i 100 hores, a raó de 0,15
punts/hora lectiva
Més de 100 hores, a raó de 0,20 punts / hora
lectiva

Coneixements de valencià
Nivell B2: 1punts
Nivell C1: 2 punts

Coneixements d'anglés:
Nivell C1

TOTAL

IDIOMES
Màxim
punts

Màxim
punts

2 Certificació expedida per Escoles
Oficials
d'Idiomes
o
Junta
Qualificadora de Coneixements de
Valencià
4 Certificació expedida per Escoles
Oficials
d'Idiomes
o
entitats
estrangeres
reconegudes,
de
conformitat amb el que es disposa en
el Decret del Consell 61/2013 (DOCV
20.5.13) i l'Ordre 93/2013 de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
(DOCV 13.11.13)

70 punts

Només es valoraran i baremaran aquells requisits per als quals s'aporte la documentació exigida.
b) Segona fase: avaluació d’una exposició i discussió sobre aquesta
En aquesta fase el candidat/a disposarà d'un màxim de 15 minuts per a realitzar una exposició oral,
en la qual aportarà la seua visió personal com a expert d'aquell/aquells aspectes rellevants (i els
seus requeriments) que podrien formar part d'una (s) línia(s) d'investigació en relació amb els
processos meteorològics i/o dinàmica de contaminants atmosfèrics en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana. L'exposició anirà acompanyada d'un text escrit amb un màxim de 7.000 caràcters
(comptant espais).
En l'exposició es podrà comptar amb mitjans audiovisuals (ordenador i projector).
Per a completar la prova, la Comissió establirà un diàleg amb el/la candidat/a per a aclarir els
conceptes exposats.
Es podrà sol·licitar a les candidatures que l'exposició i la discussió posterior es realitze totalment o
parcialment en anglés.
La puntuació màxima d'aquesta fase serà de 30 punts.
8.- ORDRE DE CLASSIFICACIÓ I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ.
La valoració final del procés selectiu vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes
en cadascuna de les fases.
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En el supòsit d'igualtat en la puntuació entre diverses candidatures, es considerarà primer la
candidatura que haja obtingut major puntuació, d'acord amb l'assenyalat a continuació i en aquest
ordre:
1. Mèrits d'experiència professional.
2. Avaluació de l'entrevista
3. Mèrits formatius.
En cas de persistir l'empat, tindrà preferència la contractació de la persona que represente al sexe
infrarepresentat en la Fundació.
En virtut de la valoració final la Comissió d'Avaluació elevarà a l'òrgan corresponent la proposta
d'adjudicació del lloc en funció de l'ordre de classificació.
En el supòsit de renúncia o desistiment de la persona candidata, la Direcció podrà requerir a la
Comissió d'Avaluació a fi que propose a la següent, d'acord amb l'ordre de classificació que figure
en el resultat final del procés de selecció.
9.- COMISSIÓ D'AVALUACIÓ
La Comissió de Evaluació estarà composta per 3 membres de la Fundació, 2 en representació del
personal científic del Programa Meteorologia i Contaminació Atmosfèrica i un representant dels
treballadors del CEAM. En la segona fase s'incorporaran dos investigadors d'Universitats o Centres
d'Investigació públics de la Comunitat Valenciana.
El seu funcionament es regirà pel que es disposa en els articles 28 a 31 del Decret 3/2017 del Consell,
pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la
funció pública valenciana, 15 a 18 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic i, de manera
supletòria, pels articles 19 a 24 d'aquesta mateixa Llei.
La Comissió d'Avaluació resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l'aplicació d'aquestes normes,
i tot allò que s'haja de fer en els casos no previstos.

Firmado por Salvadora Cabrera
Avellá el día 25/09/2020 con
un certificado emitido por AC
Representación

Aquest procés de selecció de personal no s'ha dut a terme segons el que s'estableix en la “Resolució de 31 de juliol de 2018, del
Conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es dicten instruccions i es disposa la publicació de l'III Acord de la Comissió de Diàleg
Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu a criteris generals d'aplicació a la constitució i funcionament de les
borses d'ocupació temporal en el sector públic instrumental de la Generalitat” en virtut de l'excepcionalitat autoritzada per part de la
Comissió de Diàleg Social de l'àmbit d'aplicació de l'III Acord al personal investigador en data 29 de novembre de 2018.
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