
          FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI    
 

PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA INDEFINIDA, PER CONVOCATÒRIA PÚBLICA, DEL LLOC 
2_M_DIN INCLÒS EN LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI DINS DEL AREA 
D'INVESTIGACIÓ METEOROLOGIA-CLIMATOLOGIA. 
EXP-07 /22 
 
 
RESOLUCIÓ LLISTA DE CANDIDATURES ADMESES I EXCLOSES PROVISIONAL 
 
Amb data 21 de novembre de 2022 es van publicar les bases per a la cobertura d'aquest lloc de 
treball en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, finalitzant el termini de presentació de 
candidatures el dia 14 de desembre a les 15 hores i resultant la presentació d'una sola 
candidatura. 
 
Es procedeix a la revisió de la documentació aportada per a justificar el compliment dels requisits 
generals, de titulació i d'experiència professional requerits en les bases de la convocatòria, 
complint aquesta amb el sol·licitat. 
 
Amalia Muñoz Cintas, com a Directora Executiva de la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre 
d'Estudis Ambientals del Mediterrani, una vegada realitzada la revisió de la documentació 
presentada i revisat el compliment dels requisits de la candidatura per a poder presentar-se a 
aquesta convocatòria,  
 
RESOL 
 
Primer: aprovar el llistat PROVISIONAL de candidatures admeteuas al procés de selecció indicat 
anteriorment i que segueix a continuació:  
 
Khodayar Pardo, Samira 
 
Segon: iniciar un termini per a la formulació d'al·legacions i d'esmena de defectes, durant el 
termini de 10 dies des del següent al de la publicació d'aquest llistat. Si el termini finalitza en dia 
festiu, es passarà al primer dia hábil. Només s'admetran les al·legacions en termini, presentades 
per escrit mitjançant correu electrònic a valls_emi@gva.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.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Directora Executiva 
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