CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC
SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC
AMB DESTINACIÓ A L’ICTA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES

Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b
Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)
Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors)
(mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)
Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut
dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

Referència :

10 /2017

Codi projecte SUMMA:
EA613841

Nom del projecte o conveni:
EnvJustice-695446
OBJECTIU

La intervenció tècnica en el disseny i l’organització de l’Escola d’Estiu 2017 del projecte ERCEnvJustice-695446 A global movement for environmental justice: The EJATlas – EnvJustice .

FUNCIONS ESPECÍFIQUES DINS DEL PROJECTE (*)
Organización de la escuela de verano sobre justícia ambiental y decrecimiento, 2017
(prevista en el proyecto EnvJustice EA 613841) incluido: Viajes, logística, honorarios,
càtering, divulgación. Asistentes, 50.
Redacción de la memòria de la escuela de verano en inglés
REQUISITS PER PARTICIPAR -HI
Licenciatura o master en ciencias sociales.
Conocimientos y experiencia en organización de eventos academicos internacionales como
conferencias o seminarios, e idealment escuelas de verano.
Conocimientos de justícia ambiental y decrecimiento, y temes ambientales.
Conocimientos avanzados de ingles, castellano y catalan.

DURADA I JORNADA


La durada del contracte serà de 6 mesos, del 1 de març al 31 de juliol de 2017
La jornada laboral es distribuirà de Dilluns a dimecres de les 9 a les 12 hores
Hores per setmana: 9h

RETRIBUCIÓ

 Retribució bruta anual:

7.661,76€ i mensual de :

638,48€

(Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)
TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 Període de presentació: del 8 al 17 de febrer de 2017.
 Lloc de presentació: envjusticaICTA@gmail.com
 Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): carta de motivación y Currículum Vitae.
PROCÉS DE SELECCIÓ
 El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves
pràctiques i entrevistes
 La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: email

RESOLUCIÓ
 Òrgan competent per a la resolució: ICTA
 Data prevista de resolució: 20 de febrer de 2017

DATA DE PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA

RESPONSABLE DEL PROJECTE
Signatura:

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),

3 de febrer de 2017
Nom: Joan Martínez Alier
Càrrec: IP Projecte

(*) Per qualsevol dubte, podeu consultar a la intranet el “Manual de contractació de personal temporal per a
projectes i convenis d’investigació de la UAB”.
D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves
dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la
Secretaria General de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

