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OFERTA D'OCUPACIÓ PER A LA FUNDACIÓ CEAM (Ref.: EXP12-21) 
Resolució per a la contractació d'un/a Col·laborador/a d'Investigació per a la realització de tasques 
programades dins del projecte d'investigació amb número de referència RTI2018-097768-B-C21 i 
denominada “Anàlisi de la modificació de la capacitat oxidativa de la atmosfera a Europa a causa de canvis 
en emissió” (CAPOX), de la Convocatòria 2018 de projectes I+D+i «REPTES INVESTIGACIÓ» del programa 
estatal d'I+D+i orientada als reptes de la societat.  
 

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

1.- Tomás Moya, Víctor 
2.- Fernández Belmonte, Verónica 
3.- Akoudad Ekajouan, Hamza 
4.- Colmenar González, Inmaculada 

 
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.- Posteriorment estableix una puntuació dels mèrits aportats que queda com segueix: 
 

MÉRITOS VALORABLES CAND 1 CAND 2 CAND 3 CAND 4

1.-EXPERIENCIA PROFESIONAL

Experiencia profesional acreditada…. 3 0 0 20

Experiencia profesional en el manejo, 

mantenimiento…....  
0 0 0 8

Experiencia en investigación: Publicacionrs 

en revistes científicas internacionales ISI en 

áreas relacionadas con la contaminación 

atmosférica…....

0 0 0 10

Publicaciones en revistes científicas 

internacionales ISI en áreas relacionadas 

con la metodología analítica…....

0 0 0 2

2.-FORMACIÓN

2.1.  Formación académica y profesional

Máster o DEA 0 3 3 15

Trabajo fin de máster o equivalente o 

superior en temes relacionados con la 

química atmosférica, o calidad del aire

0 5 0 10

Haber realizado cursos espcializados de más 

de 20 horas…....
0 1 0 2

2.2 Conocimientos de idiomas y otras 

lenguas

Inglés 0 0 3 3

Valenciano 0 0,1 0 0

PUNTUACIÓN TOTAL FASE 1 3 9,1 6 70  
 
 
4.- Vista la gran diferència en la puntuació entre una candidatura amb la resta, la Comissió d'Avaluació 
acorda els següent:  
 

Si bé les bases de la convocatòria indiquen la realització d'un procediment en dues fases, la gran diferència de 
punts entre la candidatura 4 i les restants porta al fet que aquesta Comissió de Valoració decidisca que se cite 
directament per a l'entrevista a la candidatura número 4 i no es realitze el procés previ de comunicació de 
puntuacions. En cas que la candidata 4 complisca amb les expectatives, llavors s'emeta resolució de manera 
que no es moleste amb entrevistes innecessàries a la resta de candidatures sense menyscapte que aquestes 
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puguen exercir el seu dret a recórrer la puntuació després de la publicació de la resolució provisional i, si 
escau, ser entrevistades si fora necessari per la puntuació obtinguda després de la resolució del recurs.  

 
5.- Convocada la candidata a l'entrevista, aquesta es realitza amb data 16 de desembre. La Comissió 
informa del següent:  

En l'entrevista amb la candidata, Inmaculada Colmenar, en primer lloc es va descriure per part de la comissió 
avaluadora el contingut general de l'oferta de treball i es van recordar de manera general les condicions 
d'aquesta. En segon lloc, es va requerir de la citada aspirant la defensa del seu CV, la seua adequació a 
l'oferta i del contingut de mèrits nomenats, la qual cosa va realitzar satisfactòriament responent a les 
diferents preguntes dels membres de la comissió. Posteriorment es va sol·licitar a l'aspirant que explicara els 
motius del seu interés per l'oferta i la seua disponibilitat per a la incorporació al *CEAM en cas de ser 
seleccionada.  
Aquesta Comissió acorda atorgar-li un total de 17 punts. 

  
 

RESOLUCIÓ  
 
Primer: Seleccionar per a ocupar el lloc d'ocupació referenciada a: Inmaculada Colmenar González  
 
Segon: 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.  
 
Tercer: 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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