CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
INVESTIGADOR ORDINARI – REF. 24-ICTA-2017
Departament: Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
(ICTA)

Àrea de coneixement:
Ciències ambientals

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:
Definició, caracterització i difusió de la Infraestructura
verda de la província de Barcelona, en el marc del
Sistema d’Informació Territorial de la Xarxa d’Espais
Lliures (SITxell)

Nom del projecte finançador:
En tràmit obrir codi projecte

FUNCIONS DINS DEL PROJECTE
 Revisar i millorar el marc conceptual i l’elaboració de la proposta global d’indicadors de serveis ecosistèmics a la
província de Barcelona, conjuntament amb el CREAF i la Diputació de Barcelona.
 Desenvolupar, conjuntament amb el CREAF, la caracterització de les zones que formen la infraestructura verda.
 Proposar les recomanacions per a la millora de l’anàlisi i la planificació dels espais lliures.
 Participar en la discussió general i la presa de decisions sobre els conceptes i mètodes a utilitzar, així com en
l’anàlisi dels resultats a la llum de les infraestructures verdes locals i regionals.
 Liderar la redacció dels documents que formaran part dels resultats del Conveni per part d’ICTA-UAB.
REQUISITS PER A PODER PARTICIPAR (PUNT 2 PLEC DE CLÀUSULES)
 Ser doctor/a en ciències ambientals amb capacitat investigadora provada (tenir almenys tres publicacions en
revistes internacionals).
 Tenir experiència en recerca en serveis ecosistèmics, governança i planificació territorial a la demarcació de
Barcelona.
 Nivell elevat tant escrit com parlat de les llengües català, castellà i anglès.
 Nivell intermedi en sistemes d’informació geogràfica (SIG).
DURADA I JORNADA
 La durada del contracte serà de 5 mesos, de l’1 d’abril al 31 d’agost de 2017, amb possibilitat de pròrroga.
 La jornada laboral serà de parcial
 Hores per setmana: 32 hores
QUANTIA I PAGAMENTS
 Retribució bruta anual: 25.860€
 Liquidació en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres.
TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 Període de presentació: del 13 al 21 de març del 2017.
 Lloc de presentació: icta@uab.cat, indicar referència SITxell
 Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): ): currículum actualitzat, títol de Doctor (o document
acreditatiu equivalent), així com tota aquella documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum

CRITERIS D’AVALUACIÓ (PUNT 7 PLEC DE CLÀUSULES)
 El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular i una entrevista.

 Es valorarà: Experiència prèvia en projectes europeus de recerca (e.g., FP7, H2020) i número i nivell de
publicacions científiques en revistes indexades en els camps de serveis dels ecosistemes, infraestructura verda i
planificació territorial.
 La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: llistat exposat en el taulell d’anuncis
de l’instititut.
RESOLUCIÓ (PUNT 8 PLEC DE CLÀUSULES)
 Òrgan competent per a la resolució: Responsable del projecte
 Data prevista de resolució: 22 de març del 2017.
DATA DE PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA

RESPONSABLE DEL PROJECTE
Nom: Francesc Baró
Signatura:

10 de març de 2017

