CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ – REF. 28-ICTA-2017
Departament:
ICTA

Àrea de coneixement:
Ciències Ambientals

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:

Nom del projecte finançador: EA613364

Academic-Activist Co-Produced Knowledge for
Environmental Justice (ACKnowl-EJ)

Academic-Activist Co-Produced Knowledge for
Environmental Justice (ACKnowl-EJ)

REQUISITS ESPECÍFICS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS (punt 2 plec de clàusules)

 Requeriments: Màster en Ciències Ambientals, Ecologia Política o disciplines versemblants. Nivell Excel.lent
d’anglès, Es valora parlar i escriure castellà. Es valora experiencia prèvia en recerca vinculada al projecte
ACKnowl-EJ (coproducció del coneixement, estudis de conflictes Ambientals). Es valora treballs i publicacions
prèvies en aquest camp de coneixement.
 El/la candidat/a haurà de contribuir a publicacions científiques i no científiques vinculades al projecte

DURADA I JORNADA
 La durada del contracte serà de d’un any, amb possibilitat de pròrroga (punt 4 plec de clàusules)
 La jornada laboral serà complerta (37,5 hores/setmana)
TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 Període de presentació: Del 28 de març al 5 d’abril de 2017
leah.temper@uab.cat

Lloc de presentació: secretaria ICTA o mail:

 Documents que cal presentar (a més de les referenciades al punt 5.3 plec de clàusules): CV actualitzat, una
proposta preliminar del projecte de Recerca i una publicació pròpia.

ÀMBITS COMPETENTS PER A LA GESTIÓ
 Departament/Institut/Centre de Recerca: comissió del projecte ACKnowl-EJ
 Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca
RESOLUCIÓ
 Òrgan competent per a la resolució: ICTA, comissió del projecte ACKnowl-EJ
 Termini i publicitat de la resolució: 6 d’abril de 2017
La resolució que aprova la relació provisional de les persones seleccionades i les de la llista d’espera es farà pública al
taulell durant el mes d’ABRIL. La relació definitiva de persones candidates seleccionades i de la llista d’espera es farà
pública durant el mes d’ABRIL a la web de l’ICTA. Les persones seleccionades rebran una comunicació a l’adreça
electrònica que han indicat al formulari de sol·licitud.
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE PREDOCTORAL
 Data d’incorporació prevista: 01/05/2017
 Retribució bruta anual: 19.600 €

- Liquidació en 12 pagues (inclòs el prorrateig de pagues extres)

COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS DOCENTS
c
X

NO

SÍ  HORES: ................................ (punt 13 plec de clàusules)

DATA DE PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA

RESPONSABLE DEL PROJECTE
Nom: Leah Temper

27 de març de 2017

