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 : 252/2017
Codi projecte SUMMA:

PZ614875

Nom del projecte o conveni: Escenaris socio-econòmics i ecològics participatius per a
una Adaptació al Canvi Ambiental Global (CAG): El cas de la pesca artesanal en el nord
de la Costa Brava - ARP005/17/00153

OBJECTIU

La intervenció tècnica en elaborar exemples pioners d'eines d'anàlisi ecològica i
socio-econòmica utilitzant escenaris participatius i la transferència d’informació
entre investigadors i pescadors.
FUNCIONS ESPECÍFIQUES DINS DEL PROJECTE (*)



Integració de dades ecològiques sobre ecosistemes marins costaners de la Costa Brava



Desenvolupament de model de xarxes tròfiques mitjançant l’aproximació Ecopath with Ecosim



Anàlisis de resultats dels models de xarxes tròfiques



Identificar i analitzar diferents opcions viables de gestió i adaptació de l’activitat pesquera
artesanal en relació als escenaris futurs de canvis socio-econòmics i ecològics en ecosistemes
representatius de la zona nord de la Costa Brava, implicant a les comunitats pesqueres de
Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, Roses, l'Escala i l’Estartit, així com d’altres entitats
d’interès com ara el Grup d'Acció Local Pesquer (GALP) Costa Brava.

REQUISITS PER PARTICIPAR -HI
 Tenir coneixement de l’aproximació Ecopath with Ecosim
 Tenir coneixement ecològic dels ecosistemes marins costaners de la Costa Brava
 Tenir bon domini de l’Anglès (oral i escrit)
 Llicenciaan
 Haver publicat al menys dos treballs científics en revistes incloses al SCI com a primer autor

DURADA I JORNADA


La durada del contracte serà de 7 mesos.



La jornada laboral es distribuirà de
dilluns a divendres, de les
13:30
i els dilluns de 15.00 a 17.00 hores



Hores per setmana: 22h

9:30

a

RETRIBUCIÓ
 Retribució bruta anual:

18.728,76... €

€ i mensual de :

1560,73 €

(Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)
TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 Període de presentació: del 19

de

Setembre

a 28 de Setembre de

de 2017.

 Lloc de presentació: Secretaria del departament de Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
.
 Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae,
fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits
al·legats en el currículum.
PROCÉS DE SELECCIÓ
 El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular per part del
Responsable del Projecte e investigadors adscrits al projecte (Lydia Chaparro i Marta Coll)
 La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: correu electrònic

RESOLUCIÓ
 Òrgan competent per a la resolució: Responsable del Projecte e investigadors adscrits al projecte
(Lydia Chaparro i Marta Coll)

 Data prevista de resolució: 29 de setembre de 2017
RESPONSABLE DEL PROJECTE

DATA DE PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA

Signatura:
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),
de 2017

18

de

Setembre

Nom: Sergio Rossi
Càrrec:

(*) 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.

