FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI
BASES D'UNA OFERTA D'OCUPACIÓ PER A LA FUNDACIÓ CEAM (Ref.: EXP‐05/14)
1. És objecte d'aquestes bases la regulació per a la contractació d'un/a Tècnic de Grau
Superior per a coordinar la recopilació d'informació necessària per a la posada en marxa de les
tasques previstes en el conveni específic de col∙laboració firmat amb la Fundació FISABIO per a
potenciar i promoure al Línia d'Investigació TTS, projecte d'investigació “Caracterització del
territori de la Comunitat Valenciana”
2. Podran participar en la convocatòria els que reunisquen els següents
Requisits:
• Llicenciat/da en Documentació.
• L’ús de programes de gestió de referències bibliogràfiques i gestió documental.
• Experiència en l'ús de bases de dades, especialment biomèdiques.
• Experiència de, almenys 5 anys en el lloc de documentalista.
Mèrits:
• Coneixement en programes de catalogació automatitzada.
• Experiència en el sector sanitari preferentment en àrees de salut pública durant almenys 3
anys.
• Elaboració d'informes bibliogràfics i bibliométrics.
• Experiència en elaboració de memòries científiques.
• Col∙laboració en el desenvolupament de projectes internacionals
• Gestió de continguts en pàgines web.
3. S'oferix contracte temporal de 3 mesos des de la incorporació. La prestació del treball es
realitzarà en la seu de la Fundació CEAM en el Parc Tecnològic de Paterna. Incorporació
immediata.
4. Documentació a presentar: "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 es 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, fins al 21 de desembre del 2014 a les 23:59
hores.
(*) s'enviarà justificant de recepció dels CV rebuts.
MOLT IMPORTANT: Ha de fer‐se constar en tot cas, la referència: EXP‐05/14 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 9 de desembre del 2014
Dora Cabrera Avellá (Directora Executiva)

