
 
 

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA D'UNA OFERTA 

D'OCUPACIÓ 

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ PER AL PROGRAMA 
D'INVESTIGACIÓ FORESTAL  
(Ref.: EXP-14/21) 
 
1. OBJECTE: 
Bases per a la regulació de 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 sequias 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.  
 
2. FUNCIONS: 
Les funcions a desenvolupar s'emmarquen dins del projecte INERTIA, concretament en activitats 
d'investigació relacionades amb els efectes del clima en el cicle hidrològic i en les taxes de 
transpiració dels arbres i balanç hídric. La persona a contractar farà tasques anàlisis, registre i de 
manteniment d'equips de Sapflow i Humitat de sòl, en les parcel·les experimentals que es té 
instal·lades a la vall del Túria (València) i la Foia de Castalla (Alacant). Aquestes tasques inclouen 
mostrejos de camp, laboratori, anàlisi i tractament de dades, col·laboració en la presentació de 
resultats i escriptura d'articles científics. La necessitat de contractació es justifica per la necessitat 
de personal que faça costat als investigadors principals en l'execució d'aquestes tasques 
específiques compromeses en el projecte. 
 
3. CONDICIONS DEL CONTRACTE DE TREBALL:  
Règim jurídic: Contractació en règim de dret laboral.  
Duració: 6 mesos 
Categoria professional: Col·laborador/a d'investigació. 
Període de prova: Segons Conveni.  
Jornada: Completa: 38 hores/setmana 
Salari brut anual: 19.000,92 € 
Tipus de contracte: Per obra i servei. 
Lloc de treball: La prestació del treball es realitzarà en el Departament d'Ecologia de la Facultat de 
Ciències de la Universitat d'Alacant a Sant Vicent del Raspeig. 
 
4. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS: 
a) Requisits generals: 
- 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 



 
 

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. 
 
b) Requisits indispensables: 
- Titulació: Llicenciatura/Grau en Biologia, Ciències Ambientals, Enginyeria forestal, Enginyeria 
agronòmica o similars. Acreditat mitjançant el corresponent títol oficial o convalidació que ho 
acredite 
- Permís de conduir B 
 
Per a ser admesos a la selecció, serà necessari que les candidatures reunisquen tots els requisits 
generals i indispensables a la data de terminació del termini de sol·licituds i durant el procés de 
selecció, no podent-se entrar a valorar les sol·licituds en cas contrari:  
 
c) Mèrits valorables: 

Mèrits valorables  Baremació 

1- EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL MÀXIM TOTAL 40 PUNTS 

Participació acreditada en projectes d'investigació 
forestal relacionats específicament amb les 
tècniques de flux de saba (Sapflow) en arbres i 
humitat del sòl mitjançant sondes de registre en 
continu. 
 

1 punt per cada mes d'experiència. Puntuació 
màxima de 20 punts. 
Acreditació: Certificat emés pel ocupador, o 
qualsevol altre document, que segons el parer de la 
comissió permeta verificar les tasques 
desenvolupades sempre que quede acreditada la 
seua veracitat i autenticitat  
 

Publicacions relacionades amb el tema que se 
sol·licita:  
- Articles en revistes científiques SCI  
- Llibres o capítols de llibre 
- Presentacions en congressos 
 

5 punts per cada publicació SCI, 2 punts per cada 
publicació lliure o capitule, 1 punt per congressos. 
Puntuació màxima de 10  punts. 
Acreditació:  Còpia de la primera fulla de la 
publicació en la qual aparega el títol, autors i 
abstract. 
 

- Col·laboracions/estades internacionals (mínim 2 
mesos) 

2,5 punts per cada col·laboració/estada a partir de 
dos mesos sense valorar la duració. Puntuació 
màxima de 10 punts. 
Acreditació:  certificat d'estada o qualsevol altre 
document, que segons el parer de la comissió 
permeta verificar les tasques desenvolupades 
sempre que quede acreditada la seua veracitat i 
autenticitat  
 

2- FORMACIÓ MÀXIM TOTAL  40 PUNTS 

2.1 Formació acadèmica  Màxim: 30 punts. 

Expedient acadèmic de grau o equivalent: 
 

A partir d'una nota mitjana de 5, se sumarà 0.60 
punts per cada dècima de la nota. Màxim 30 punts. 
Acreditació: expedient acadèmic 
 

2.2 Coneixement d'idiomes Màxim: 10 punts. 

Coneixements d'anglés acreditats per organisme 
oficial 

Nivell B2 o similar: 3 punts  
Nivell C1 o similar o superior: 6 punts 



 
 

 
5. DOCUMENTACIÓ:  
Curriculum vitae , títol, permís de conduir i documentació indicada en el quadre anterior en els quals 
s'acredite el compliment dels requisits per a participar en el procés de selecció, així com els mèrits 
que es pretenen fer constar. En cas de quedar seleccionat, i se sol·liciten, haurà de presentar-se 
l'original (o fotocòpia autoritzada) dels documents que en el mateix se citen. 
 
Les persones interessades que reunisquen els requisits assenyalats anteriorment han de presentar 
telemàticament: 
a) Sol·licitud de participació en l'oferta d'ocupació, que inclou declaració de veracitat dels 
documents aportats (ANNEX I d'aquestes bases) 
b) Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d'haver abonat els drets d'expedició. En el cas de 
titulacions estrangeres, s'ha d'acreditar l'homologació o equivalència corresponent o haver iniciat 
els tràmits per a aquesta. 
c) Permís de conduir 
d) Curriculum vitae i documentació que s'indica en el quadre anterior que acredite amb suficiència 
els mèrits que es pretén fer constar. No és necessari que la documentació estiga compulsada, és 
suficient amb la declaració de veracitat inclosa en la sol·licitud de participació, sense perjudici que 
en qualsevol moment es puga requerir als sol·licitants que acrediten amb els originals la 
documentació aportada. 
 
Només es valoraran i baremaran aquells requisits i aspectes expressats de manera clara i específica 
en el CV i que estiguen degudament acreditats amb títols, certificats signats per persona responsable 
de l'entitat on s'hagen desenvolupat els treballs o la formació que acrediten l'experiència indicada, 
que permeten la seua quantificació i valoració. 
 

6. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ:  
Les persones interessades hauran d'enviar la documentació abans indicada, via correu-e (*) a 
l'adreça admon@ceam.es, fins a les 15.00 hores del quinzé dia natural a partir de l'endemà a la 
publicació en la web. Si el termini finalitza en dia festiu, es passarà al primer dia hàbil. 
 

(*) s'enviarà justificant de recepció dels CV rebuts. 

 Certificació expedida per Escoles Oficials d'idioma o 
entitats estrangeres reconegudes de conformitat 
amb el que es disposa en el Decret del Consell 
61/2013 (DOCV20.5.13) i l'Ordre 93/2013 de la 
Conselleria ‘Educació, Cultura i Esport (DOCV 
13.11.13) 
 
 

Coneixements de valencià acreditats per organisme 
oficial 
 

Nivell B2: 2 punts  
Nivell C1 o superior: 4 punts 
Certificació expedida per Escoles Oficials d'Idiomes 
o Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià      
 

3- ENTREVISTA MÀXIM TOTAL 20 PUNTS 

Entrevista  Fins a un màxim de 20  punts 
 



 
 

MOLT IMPORTANT: Ha de fer-se constar, en qualsevol cas, la referència: EXP14-21 tant en el 
correu electrònic com en el C.V. 

 
6. COMISSIÓ AVALUADORA: 
El/la Investigador/a Principal (IP) responsable de la sol·licitud o persona en qui delegue. La Direcció 
Financera (DF) o persona en qui delegue. Tercer membre proposat/per el/la IP amb el vistiplau de 
la DF. 
 
7. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  
Primera fase:  
La Comissió Avaluadora comprovarà el compliment dels requisits generals i particulars. Aquelles 
candidatures que no complisquen amb algun dels requisits quedaran descartades de procés. A 
continuació, es puntuarà la documentació presentada acreditativa dels mèrits valorables relatius als 
punts 1 i 2 del quadre anterior. Es donarà publicitat en la web del CEAM, a la relació provisional 
d'admesos i amb la puntuació dels mèrits, indicant aquelles candidatures que passen a la segona 
fase, concedint un termini de 5 dies naturals, 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. Si el termini finalitza en dia festiu, es passarà al primer dia hàbil.  
La Comissió Avaluadora podrà fer canvis en el procés si ho estima oportú i degut situacions 
extraordinàries com la recepció de poques candidatures o que existisca molta diferència de punts 
entre aquestes.  
 
Segona fase: 
Consistirà en una entrevista, en la qual la comissió avaluadora 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 a encomanar. 
L'entrevista suposarà un màxim de 20  punts. Serà seleccionada la persona amb major puntuació 
final. En el supòsit d'igualtat en la puntuació final 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.- Mèrits formatius. 3.- En cas de persistir 
l'empat, tindrà preferència la contractació de la persona que represente al sexe infrarepresentat en 
el centre. En virtut de la valoració final la Comissió Avaluadora elevarà a l'òrgan corresponent la 
proposta d'adjudicació del lloc en funció de l'ordre de classificació. Les restants candidatures podran 
quedar com a reserva en ordre o ser desestimades segons indique la pròpia Comissió. En el supòsit 
de renúncia o desistiment de la persona candidata, la Direcció proposarà a la següent, d'acord amb 
l'ordre de classificació que figure en el resultat final del procés de selecció. 
 
Conclòs el procés de selecció, es farà pública la resolució definitiva amb les dades del candidat/a 
seleccionat/a en la pàgina Web de la Fundació: www.ceam.es (ofertes d'ocupació) 

 

 

 

 

http://www.ceam.es/


 
 

 

Paterna (València) a la data de la signatura 
 
 
 
 
 
 

Signat Direcció Executiva (DE) 

 


		2021-12-23T15:09:28+0100
	52679765J AMALIA MUÑOZ (R: G46957213)




