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OFERTA D'OCUPACIÓ PER A la FUNDACIÓ CEAM (Ref.: EXP14-21) 
Resolució per a la contractació d'un/a Col·laborador/a d'investigació per al Programa d'Investigació Forestal 
dins del projecte “Vulnerabilitat dels ecosistemes promoguda per la interacció entre focs recurrents i 
sequeres intenses – INERTIA” amb referència PID2019-111332RB-C22. Aquest projecte d'I+D+i està 
concedit pel Ministeri de Ciència i Innovació, en el marc dels programes estatals de generació de 
coneixement i enfortiment científic i tecnològic del sistema d'I+D+i i d'I+D+i orientada als reptes de la 
societat, convocatòria 2019. 
 

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

1.- Jose Vicente Vega Perona 
2.- Miguel Andrés Perales 
3.- Ana Mª Sabater Blasco 
4.- Íñigo Olmos 

 
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: 
 
 

Ana Sabater José Vega
Miguel 

Andrés
Inigo Olmos

General SI SI SI SI

Título SI SI SI SI

Carne de conducir SI SI SI SI

Exp.proy.investigación 20 2 0 0

Publicaciones 10 0 0 0

Colaboraciones 2,5 0 0 0

Formación 18 0 0 18

Idiomas_Ing 3 0 0 3

Idiomas_Val 4 0 4 0

Total 57,5 2 4 21

Meritos

Requisitos

 
 
 
 
4.- Vista la gran diferència en la puntuació entre una candidatura amb la resta, la Comissió d'Avaluació 
acorda que llevat que per al·legacions i/o esmenes varien substancialment les puntuacions, només es cride 
inicialment per a l'entrevista a la candidata de major puntuació.  
 
5.- Convocada la candidata a l'entrevista, aquesta es realitza amb data 11 de febrer. La Comissió informa 
del següent:  
 

Com a resultat de l'entrevista mantinguda s'estableix que la candidata mostra una capacitat adequada a les 
activitats proposades en la present oferta de treball. A més, té experiència en les tècniques que 
desenvoluparà. Aquesta experiència és conseqüència de la realització de la seua tesi doctoral però també 
d'estada en centres d'investigació estrangers i del seu projecte de Màster. L'actitud de la candidata és molt 
positiva i amb gran interés cap al treball que es planteja.  
Per tot això se li atorga la puntuació màxima de 20 punts. 
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RESOLUCIÓ  
 
Primer: Seleccionar per a ocupar el lloc d'ocupació referenciada a: Ana Mª Sabater Blasco  
 
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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