
 
La Fundació CEAM és beneficiària de 2 ajudes “per a millorar la formació i ocupabilitat del personal tècnic i 
de gestió de la I+D a través de la seua contractació laboral per entitats públiques d'investigació, en el marc 
del Sistema Nacional de Garantia juvenil i cofinançades pel Fons Social Europeu i la iniciativa d'ocupació 
juvenil”. 
El procés de selecció s'ha de realitzar a través de LABORA i les persones contractades han 

d'incorporar-se el 15 de novembre. 

A fi de que si estàs interessat/a pugues iniciar els tràmits per a estar inscrit tant en LABORA com 

en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, t'indiquem els requisits de totes dues ajudes i unes 

instruccions per a inscriure't. 

 

Requisits ajuda GRAU-FOR 

A) Requisits generals: 

- Estar inscrit en Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ). 
- Edat: major de 18 i menor de 30 anys.  
- Inscrit en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA). 
 

B) Requisits particulars indispensables: 

- Grau en Biologia, Ciències Ambientals, Enginyeria forestal, en Enginyeria Agronòmica o 
similars, amb especialitat (o assignatures cursades) relacionades amb medi ambient, ecologia 
vegetal, restauració forestal o hidrologia.  
- Permís de conduir B 
- Disponibilitat per a viatjar i pernoctar fora del domicili particular 
- Disponibilitat per a fer treballs a l'aire lliure en zones forestals poc accessibles 
 
 

Requisits ajuda TECSUP-EFE 

A) Requisits generals: 

- Estar inscrit en Sistema Nacional de Garantia Juvenil (*SNGJ). 
- Edat: major de 18 i menor de 30 anys.  
- Inscrit en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA). 
 

B) Requisits particulars indispensables: 

- Titulació de Grau Superior Rama Electricitat i Electrònica 
- Permís de conduir B 
- Disponibilitat per a viatjar i pernoctar fora del domicili particular 
 

 
 



INSCRIPCIÓ EN LABORA I EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
GARANTIA JUVENIL 

INSCRIPCIÓ EN LABORA 

A) PRIMERA INSCRIPCIÓ Si és la primera vegada que t'inscrius:  
• Sol·licita cita prèvia i t'indicarem la documentació necessària per a realitzar la teua 

primera inscripció: 

https://puntlabora.gva.es/citaprev/inscripcion?lang=es  

 

B) REACTIVACIÓ: Si ja has estat abans inscrit/a 
Pots reactivar-te usant qualsevol dels següents canals: 

• WEB Punt LABORA : https://www.youtube.com/watch?v=arrnzehpshw  

• APP GVA autoSERVEF - Android 

• Telèfon 012 (963 86 60 00) 

• Una vegada fet accedeix a les teues dades per a comprovar que tens actualitzats les 

teues dades acadèmiques. Si no és així, posa't en contacte amb el teu *Espai Labora 

sol·licitant cita prèvia d'atenció personalitzada. 

INSCRIPCIÓ EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL 
La inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil la pots sol·licitar en el teu Espai 

LABORA sol·licitant cita prèvia d'atenció personalitzada des de Punt  LABORA (web o APP). 

També pots sol·licitar tu mateix la inscripció, seguint les indicacions de la plataforma: 

https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevasolicitud  

 

Si tens qualsevol dubte o necessites ajuda, pots emplenar el següent formulari d'atenció 

telefònica i des del teu Espai LABORA es posaran en contacte amb tu per a ajudar-te: 

https://puntlabora.gva.es/puntlabora/atenciontelefonica  

 

 

IMPORTANT: QUAN ES POSEN EN CONTACTE AMB TU DES DEL TEU ESPAI 

LABORA, INDICA QUE ESTÀS INTERESSAT/A EN LES OFERTES DE GARANTIA 

JUVENIL DE LES UNIVERSITATS I ALTRES ENTITATS D'INVESTIGACIÓ 

VALENCIANES. 

 

https://puntlabora.gva.es/citaprev/inscripcion?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=aRRnZehPsHw
https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud
https://puntlabora.gva.es/puntlabora/atenciontelefonica

