FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO
BASES D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PER AL DEPARTAMENT FORESTAL (Ref.: EXP‐01/14)
1. És objecte d’aquestes bases la regulació per a la contractació d’un/a tècnic de suport a través de l’ajuda
del Programa Gerónimo Forteza de la Generalitat Valenciana per a 2014, per a la contractació de personal
de suport en organismes d’investigació de la Comunitat Valenciana
2. Podran participar en la convocatòria els que reunisquen els següents
Requisits/mèrits:
a) Tindre la nacionalitat espanyola, o ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea o ser
estranger o estrangera amb autorització o permís de residència o d’estada a Espanya i, en tot cas,
residir en la Comunitat Valenciana.
b) Posseir la titulació de grau o llicenciat en Biologia o Ciències Ambientals i haver‐la obtingut després
de l’1 de gener de 2010
c) Permís de conduir B1. Disponibilitat per a viatjar.
d) Coneixements d’idiomes en general, i anglés en particular.
e) Es valorarà haver realitzat treballs, pràctiques o un altre tipus d’activitats en els camps següents:
- Plantacions forestals i reforestacions. Tasques de seguiment de supervivència i creixement.
- Ecofisiologia de plantes mediterrànies en relació amb la sequera i danys funcionals.
- Experiència en anàlisi de laboratori, i concretament en processat de mostres edàfiques.
- Mètodes d’anàlisi de la vegetació: transectos, inventaris, etc.
- Coneixements de la flora valenciana.
3. S’oferix contracte temporal (6 mesos) amb la categoria d’Oficial de Servicis Auxiliars. La remuneració
ve arreplegada en les bases de la convocatòria i serà de 7.000€ bruts pels sis mesos de contracte. La
prestació del treball es realitzarà en la Unitat Mixta UA‐CEAM situada en la Facultat de CC.Biològiques
de la Universitat d’Alacant en Sant Vicent del Raspeig.
4. Documentació: "curriculum vitae" en el que 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.
5. Termini i lloc de presentació: les persones interessades hauran d’enviar un Currículum Vitae, via correu‐e
(*) a la adreça emilio@ceam.es (cc a.vilagrosa@ua.es), fins al divendres 13 de juny de 2014 a les 10:00
hores.
(*) se enviarà justificant de recepció dels CV rebuts.

MOLT IMPORTANT: Ha de fer‐se constar en tot cas, la referència: EXP‐01/14 tant en el correu
electrònic com en el C.V.
6. Procediment de selecció: a la vista de la documentació presentada, es realitzarà l’avaluació per part
del Tribunal de Selecció constituït a este efecte i si se creu oportú podrien ser convocats a una segona
prova consistent en una entrevista.

Paterna a 4 de juny de 2014
Dora Cabrera Avellá
Directora Executiva

