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OFERTA D'OCUPACIÓ PER A LA FUNDACIÓ CEAM (Ref.: EXP-11/20) 
 
Contractació d'un/a investigador/a per  al Programa d'Investigació Forestal 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. 
 
Es procedeix a la publicació de la relació provisional d'admesos, puntuació dels mèrits i relació de 
candidatures que passen a la segona fase. 
 
Candidatures rebudes: 
1.- Asier Herrero Méndez 
2.- Bruno Moreira 
3.- Encarnación Rodríguez García 
4.- Francisco J. León Miranda 
5.- Jerónimo Salinas Romero 
6.- Juan Luis Flórez Fernández 
7.- Raquel Juan Ovejero 
8.- Rosario López Poma 
9.- Rosina Magaña Ugarte 
 
Candidatures NO admeses provisionalment: 
2.- Bruno Moreira: no acredita requisit permís de conduir.  
4.- Francisco J. León Miranda: titulació no requerida 
5.- Jerónimo Salinas Romero: no acredita nivell d'anglés requerit 
6.- Juan Luis Flórez Fernández: titulació no requerida 
9.- Rosina Magaña Ugarte: no acredita requisit permís de conduir.  
 
Candidatures 4 i 6: no han sigut valoreuus els mèrits aportats ja que, en acreditar titulació diferent 
a la requerida, això s'ha considerat com no corregible. 
Candidatures 2, 5 i 9: s'han valorat els mèrits aportats, si bé la seua continuïtat en el procés està 
subjecta a l'esmena dels requisits no acreditats en el temps establit. 
Les candidatures 1, 3, 7 i 8 han sigut admeses. 
 
Puntuació de mèrits (per ordre de puntuació):   
1.- Asier Herrero Méndez: 59 punts 
2.- Bruno Moreira: 54 punts (subjecte a esmena) 
8.- Rosario López Poma: 39,55 punts 
3.- Encarnación Rodríguez García: 33,05 punts 
7.- Raquel Juan Ovejero: 26,95 punts 
9.- Rosina Magaña Ugarte: 21,75 punts (subjecte a esmena) 
5.- Jerónimo Salinas Romero: 6,90 punts (subjecte a esmena) 
 
(puntuació estesa al final en la pàgina següent) 
 
S'obri un termini per a presentar l'esmena de documents no acreditats i al·legacions a les 
valoracions dels mèrits el termini dels quals finalitzarà el dimarts 12 de gener de 2021 a les 10 
hores. Només s'admetran les esmenes/al·legacions en termini, presentades per escrit mitjançant 
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correu electrònic a emilio@ceam.es  (amb còpia a pilarz@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'esmena/ 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.  
Després de la finalització del termini d'esmenes i/o al·legacions, es publicarà la resolució definitiva 
amb les puntuacions definitives indicant que candidatures passen a la segona fase.  
 

Tal com s'indica en les bases, aquesta segona fase constarà de dues parts que es realitzaran el 
mateix dia:  
 
1.- La primera part consistirà en una presentació de 10 minuts sobre el següent tema:  
 
"Identificació de factors que determinen la regeneració de pinedes després del foc en la Comunitat 
Valenciana"  
 

La Comissió Avaluadora tindrà un torn de preguntes relacionades amb l'exposició. Amb aquesta 
prova es podrà obtindre un màxim de 15 punts. 
 
2.- La segona part consistirà en una entrevista en la qual la  Comissió Evaluadora preguntarà sobre 
aspectes tècnics relacionats amb la naturalesa de la convocatòria i del contingut dels mèrits 
acreditats per el/la candidat/a i coneixements per a poder desenvolupar amb solvència els treballs 
objecte del contracte. Algunes preguntes podrien realitzar-se en anglés. L'entrevista suposarà un 
màxim de 20 punts.  
 
 
Aquesta fase està previst que es realitze entre els dies 18 i 20 de gener de manera telemàtica. En 
publicar la llista definitiva amb les 4 candidatures (excepte empat a punts) que passen a la segona 
fase, es comunicaran horaris i instruccions per a la connexió.  
 
 
 
 
 
 
 
 

La Directora Executiva 
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Cumplimiento requisitos
Asier 

Herrero

Bruno 

Moreira

Encarna 

Rodrigu

ez

Jero 

Salinas

Raquel 

Juan

Rosario 

Lopez

Rosina 

Magaña

Cumplimiento nacionalidad, permiso de 

residencia, etc.
SI SI Si SI SI SI SI

Titulaciones requeridas SI SI Si SI SI SI SI

Carnet de conducir en vigor. SI SI SI SI

Inglés, nivel B2 SI SI SI SI SI SI

Méritos valorables Baremación

1.-EXPERIENCIA LABORAL, 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

MÁXIMO TOTAL 50 

PUNTOS
50 45 24,05 6,9 14,95 31,25 11,45

Publicaciones científicas relacionadas

con la actividad a desarrollar. 20 puntos 20 20 15,8 5,7 6,4 10,25 5,7

Tiempo de trabajo, con categoría

similar a la del puesto demandado y

realizando tareas directamente

relacionadas con la solicitud , en

centros públicos o privados de

investigación, Fundaciones o

Universidades.

15 puntos 15 15 8,25 1,2 8,55 15 5,75

Haber sido beneficiario de becas o

contratos post-doctorales oficiales en

convocatorias públicas competitivas. 15 puntos 15 10 0 0 0 6 0

2.-FORMACIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO

MÁXIMO TOTAL 20 

PUNTOS
9 9 9 0 12 8,3 10,3

1.1.                         Formación académica y 

profesional

Máximo 5 puntos 5 5 5 0 5 4,3 3,3

Cursos acreditados de

perfeccionamiento profesional,

relacionados con análisis estadístico

en R, y/o sistemas de información

geográfica, según la siguiente escala.

5 puntos 5 5 5 0 5 4,3 3,3

1.1.                         Conocimientos de idiomas 

y otras lenguas
Máximo 10 puntos 4 4 4 0 7 4 7

Conocimientos de valenciano 3 puntos 0 0 0 0 0 0 0

Conocimientos de inglés. 7 puntos 4 4 4 0 7 4 7

59,00 54,00 33,05 6,90 26,95 39,55 21,75TOTAL PUNTUACION (65)
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