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OFERTA D'OCUPACIÓ PER A LA FUNDACIÓ CEAM (Ref.: EXP06-21) 
 
Resolució per a la contractació d'un/a col·laborador/a d'investigació per a l'elaboració d'un informe de 
conjuntura sobre l'estat del medi ambient en la Comunitat Valenciana. 

 
 
ANTECEDENTS 
 
1.- Les candidatures presentades per a l'oferta d'ocupació són les següents: 
 

1.- Márquez Escamilla, Andrea 
2.- Burguera Aguilar, Estefanía 
3.- Blasco Ferre, Jordi 
4.- Barber Pérez, Nuria 
5.- Martínez Clavijo, Olga 
6.- Fernández Belmonte, Verónica Inés 

 
2.- Després de la revisió de la documentació aportada, la comissió avaluadora admet a totes les 
candidatures presentades després de comprovar que compleixen els requisits obligatoris. 
 
3.- Es convoca per a la segona fase del procés de selecció a les 4 candidatures amb millor puntuació segons 
s'indica en les bases. A continuació, s'indica quadre resum de les puntuacions obtingudes en cada apartat:  
 

Méritos Valorables Baremación

Andrea 

Marquez

Estefania 

Burguera

Jordi 

Blasco
Veronica 

Fernandez

Olga 

Martinez

Nuria 

Barber

Divulgacion cientifica 

y tecnológica

5 

ptos/trabajo 

con impacto 

demostrable.

Max 30 ptos

5 5 0 0 0 15

Exp. Documentación 10 ptos 10 0 10 10 10 10

TGM/TFM divulgacion 

cientifica y/o MA
5 ptos 0 0 0 0 0 0

Cursos: divulgacion, 

CC, gestion MA, 

economia verde, 

contaminación, etc

10 

ptos/curso>3

0h

max 30 ptos

30 0 20 30 10 30

Valenciano (org oficial)
C1 > 3 ptos

C2> 5 ptos
3 3 0 3 5 0

Entrevista 20

TOTAL 48 8 30 43 25 55  
 
 
4.- Realitzada aquesta segona fase la Comissió Avaluadora atorga la següent puntuació: 

Andrea Márquez: 18 punts 
Jordi Blasco: 10 punts 
Verónica Fernández: 14 punts 
Nuria Barber: 19 punts 
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5.- Per tant, una vegada reunida 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 atorga la següent puntuació final a les candidatures:  
 

Nuria Barber: 74 punts 
Andrea Márquez: 66 punts 
Verónica Fernández: 57 punts 
Jordi Blasco: 40 punts 

 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer: Seleccionar per a ocupar el lloc d'ocupació referenciada a: Nuria Barber Pérez.  
 
Segon: Establir l'ordre de prioritat de la resta de candidatures segons el punt 5 anterior. Les candidatures 
que no van passar a la segona fase no s'inclouen dins d'aquest llistat d'ordre.  
 
Tercer: 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 . 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.  
 
Quart: De no rebre's cap al·legació, aquesta resolució provisional passarà automàticament a definitiva. En 
cas contrari es publicarà nova resolució. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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