CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
INVESTIGADOR ORDINARI – REF. 27-ICTA-2017
Departament: ICTA

Àrea de coneixement: -

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:
NATURVATION

Nom del projecte finançador:
NATURVATION - EA614048

FUNCIONS DINS DEL PROJECTE

 Analysis of Nature-based Solutions innovation trajectories in Barcelona and two European cities, including:


Policy and grey literature review for each of the three cities



Conducting 20 interviews with key stakeholders in each of the three cities



Qualitative data analysis for each of the three cities



Preparation of one working paper per each city

REQUISITS PER A PODER PARTICIPAR (PUNT 2 PLEC DE CLÀUSULES)
 Estar en possessió d’un títol de doctorat, es valorarà el doctorat en Estudis Ambientals
 Es valoraran coneixements i experiència en: Gestió de Projectes i Execució, qualitativa i quantitativa de recopilació
de dades i anàlisi, redacció d'articles científics i informes d'investigació.
 Altres requeriments que es valoraran: Coneixement de la planificació urbana i les qüestions de sostenibilitat,
Familiaritat amb les iniciatives de la comunitat a Europa que facilitin la transició cap a una economia baixa en
carboni, Coneixement de la literatura en les economies en transició, Experiència en projectes de la UE
DURADA I JORNADA
 La durada del contracte serà de 18 mesos, de l’1 de maig de 2017 al 31 d’octubre de 2018
 La jornada laboral serà parcial
 Hores per setmana: 20 setmanals
QUANTIA I PAGAMENTS
 Retribució bruta anual: 16.735€
 Liquidació en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres.
TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 Període de presentació: Del 23 al 3 d’abril de 2017
 Lloc de presentació: Secretaria de l’ICTA o mail icta@uab.cat
 Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud):
Un currículum, una fotocòpia del títol que posseeixi, així com tota aquella altra 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 entrevistes.
La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: email i trucada telefònica.
RESOLUCIÓ (PUNT 8 PLEC DE CLÀUSULES)

 Òrgan competent per a la resolució: Comissió responsable del projecte NATURVATION, ICTA.
 Data prevista de resolució: 4 d’abril de 2017
DATA DE PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA

RESPONSABLE DEL PROJECTE

22 de març de 2017

Nom: Isabelle Anguelovski
Signatura:

