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OFERTA D'OCUPACIÓ PER A LA FUNDACIÓ CEAM (Ref.: EXP09-22) 
Resolució per a la contractació d'un/a Col·laborador/a d'Investigació per a el Programa de Investigació 
Forestal, dins de la prestació de servei Suport tècnic al disseny de revegetació i millora substrat en la 
Redacció de projectes restauració buits miners. 
 
 
ANTECEDENTS 
 
1.- Les candidatures presentades per a l'oferta d'ocupació són les següents: 
 

.- Diana Turrión Cerrejón 
 
2.- Després de la revisió de la documentació aportada, la Comissió Avaluadora admet la candidatura 
presentada després de comprovar que compleix els requisits obligatoris. 
 
3.- Posteriorment la Comissió Avaluadora estableix una puntuació dels mèrits aportats que queda com 
segueix: 
 

 

Nombre y Apellidos

1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (40 ptos) PUNTUACIÓN MÁXIMA POR APARTADO PUNTOS

Participación acreditada en proyectos 

de Restauración, Reforestación y/o…..
30 ptos 30

Participación acreditada en proyectos 

de investigación en ecología de…..
5 ptos 5

Publicaciones
5 ptos 5

2.- FORMACIÓN (40 ptos) PUNTUACIÓN MÁXIMA POR APARTADO PUNTOS

2.1. Formación Académica y profesional

Máster Universitario relacionado con la 

temática ......
15 ptos 6

Expediente académico…..... 20 ptos

2.2. Conocimientos de idiomas PUNTOS

Conocimiento de idioma inglés.
3 ptos 3

Conocimiento de lengua valenciana.
2 ptos

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA 80 ptos 49

BAREMACION- CONVOCATORIA EXP09-22

Diana Turrión Cerrejón

 
 

 
 
4.- Atés que les bases permeten que la Comissió Avaluadora puga fer canvis en el procés per qüestions com 
la recepció d'una única candidatura, aquesta decideix no realitzar la segona fase del procés i proposar-la 
per al lloc de treball, en trobar la puntuació dels mèrits suficient per a proposar la seua contractació.  
 
 

RESOLUCIÓ  
 
Primer: Aprovar aquesta modificació en el procés de selecció en estar degudament motivat. 
 
Segon: Admetre al procés i seleccionar per a ocupar el lloc d'ocupació referenciada a:  

 
Diana Turrión Cerrejón 
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Tercer: Obrir un termini de 5 dies per a presentar al·legacions després de la data de publicació de la 
resolució provisional 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. De no rebre's cap al·legació, aquesta 
resolució provisional passarà automàticament a definitiva. En cas contrari es publicarà nova resolució. 
 
 
 
 
 
 
 

La Directora Executiva 
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