FUNDACIÓ CENTRE D’ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI
BASES D’UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓ FORESTAL (Ref.: EXP‐
04/14)
1. És objecte d'aquestes bases la regulació per a la contractació d'un/a Cap de Projecte 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 reuneixquen els següents
Requisits:
Requisits: es requerix doctor/a en Biologia, Ciències Ambientals, o Geografia, o Doctor Enginyer
Forestal o Agrònom. Imprescindible permís de conduir B1, alt nivell d'anglés, us de paquets
estadístics (SPSS, R). Incorporació immediata.
Mèrits:
Ha d'acreditar‐se experiència en l´ús d’aparells d’ecofisiología vegetal, en avaluació de servicis
ecosistèmics, experiments manipulatius de canvi climàtic, i tècniques de restauració ecològica en
àrees degradades (clima, incendis forestals), sistemes d'informació geogràfica, coneixement de
programari i funcionament de dispositius de mesura d'humitat edàfica en continu i calibratge de
sòls, i de protocols analítics de mostres de sòl i planta.
3. S'oferix contracte temporal de 2 mesos amb finalització màxima el 31/12/2014. La prestació
del treball es realitzarà en el Departament Forestal de la Fundació ubicat en la Universitat
d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig (Alacant).
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 dilluns 13 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‐04/14 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 29 de setembre de 2014
Dora Cabrera Avellá
Directora Executiva

