FUNDACIÓ CENTRE D’ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI
BASES D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PEL DEPARTAMENT DE QUIMICA ATMOSFÈRICA
(Ref.: EXP-03/14)
1. És objecte d'aquestes bases la regulació per a la contractació d'un/a Ajudant d’Investigació a través de
l'ajuda del Programa Prometeu Fase II de la Generalitat Valenciana per 2014, projecte DESESTRES
2. Podran participar en la convocatòria els qui reuneixquenin els següents
Requisits:
Llicenciatura en Química, o grau en Química amb màster. Aquest màster serà preferiblement en Tècniques
Cromatogràfiques, tècniques experimentals en química, o en Química Orgànica, Experimental i Industrial.
La data de finalització de la llicenciatura o master ha de ser posterior a 30 de Setembre de 2012
Mèrits:
1. Publicacions especialment en revistes del SCI, o presentacions en congressos, relacionades amb
plaguicides
2. Experiència en anàlisi o síntesi de plaguicides o els seus compostos de degradació
3. Carn de conduir i cotxe propi
4. Coneixements informàtics (Excel/Word) nivell usuari.
5. Inglés fluït (parlat i escrit.
3. S'ofereix contracte temporal de 2,5 mesos aproximadament amb finalització màxima el 31/12/2014.
La prestació del treball es realitzarà a la seu de la Fundació CEAM al Parc Tecnològic de Paterna.
(València).
4. Documentació: "curriculum vitae" en el qual s'acredite el compliment dels requisits per participar en el
procés de selecció, així com els mèrits que es pretenen fer constar. En cas de quedar seleccionat, i es
sol·liciten, haurà de presentar-se l'original (o fotocòpia autoritzada) dels documents que en el mateix es
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, fins al divendres 3 d’octubre de 2014 a les 15:00 hores.
(*) se enviarà justificant de recepció dels CV rebuts.

MOLT IMPORTANT: Ha de fer-se constar en tot cas, la referència: EXP-03/14 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 17 de setembre de 2014
Dora Cabrera Avellá
Directora Executiva

