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24328 - Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona de 14 de gener de 2019 per la
qual es convoca un concurs per a la contractació temporal de Personal d’Administració i
Serveis de finançament específic – Tècnic Mitjà de Suport a la Recerca –, amb destinació a
l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals - Icta.
Atesa la necessitat de desenvolupament de les tasques descrites a l'objecte del contracte que
consta a l’annex 1 d’aquesta convocatòria.
Atès el que disposen l’article 22 del VIè Conveni col.lectiu del PAS Laboral de les Universitats
Públiques Catalanes, l’article 83 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, i la resta de normativa en allò que sigui de aplicació.
D’acord amb el que estableix l’article 75 dels Estatuts de la UAB i la resolució de 7 de juliol de
2016 de delegació de signatura de determinades competències de la Rectora:
RESOLC:
1. Convocar un concurs per a la contractació temporal de Personal d’Administració i Serveis de
finançament específic -Tècnic Mitjà de Suport a la Recerca-, d’acord amb la informació que
consta a l’annex 1 d’aquesta resolució.
2. Publicar aquesta convocatòria al tauler d’anuncis de l'Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals - Icta
3. Establir un termini de 8 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució
per a la presentació de sol·licituds en els termes establerts a l’annex 1 d’aquesta resolució.
Contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu, i, potestativament recurs de reposició davant de la rectora d’aquesta universitat,
d’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de procediment administratiu.
La rectora
per delegació de signatura
Firmado digitalmente
por CPISR-1 C José
Aguilera Ávila
Fecha: 2019.01.28
12:40:10 +01'00'

José Aguilera Ávila
Vicerector de Personal d’Administració i Serveis
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a 14 de gener de 2019
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ANNEX 1 de la Convocatòria de 14 de gener de 2019 per la qual es convoca un concurs per
a la contractació temporal de Personal d’Administració i Serveis de finançament específic Tècnic Mitjà de Suport a la Recerca - , amb destinació a l'Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals - Icta.
REFERÈNCIA

24328

CATEGORIA

Tècnic Mitjà de Suport a la Recerca

DESTINACIÓ

Campus Uab, s/n, Cerdanyola del Vallès

CONTRACTE

Per obra o servei determinat

PROJECTE /
CONVENI

H2020-EnvJustice-695446- Advanced Grant 'A global movement for
environmental justice:The EJATlas' - EnvJustice

CODI
FINANÇAMENT

EA613841

INVESTIGADOR
RESPONSABLE

Joan Martínez Alier

OBJECTE DEL
CONTRACTE

The successful canditate will support the research work of the team in the
ERC Advanced Grant "A Global Environmental Justice Movement - The
EJAtlas".

FUNCIONS
ESPECÍFIQUES

To gather information on environmental conflicts in Brazil based on a
review of newspapers, secondary literature, academic articles and other
sources.
To meet relevant informants such as researchers and NGOs that can
facilitate access to relevant information.
To write summaries of these conflicts and add them to the EJatlas.
To contribute of new cases to the EJatlas.

REQUISITS

Estudis
Titulació universitària de grau mitjà o Titulat/da Grau universitari en
Geografia i ordenació del territori o en Ciències Ambientals
Idioma
Castellà C1 Nivell de Competència Efectiva
Anglès C2 Nivell de Proficiència
Portuguès B1 Llindar
Es valorarà experiència relacionada en:
Familiarity with the EJatlas (www.ejatlas.org) and environmental conflict
studies.
Altres requisits
Knowledge about Brasil is favorably valued.

DURADA

5 mesos

JORNADA

18 hores/setmana: Monday to Thursday, 9h-13:30h

RETRIBUCIÓ
BRUTA ANUAL

13870.32
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PROCÉS DE
SELECCIÓ

PRESENTACIÓ DE
SOL.LICITUDS
(INSCRIPCIONS)

- Relevant work experience and skills (40)
- Relevant bachelors and masters degree (30)
- Motivation (30)
A motivation letter of 300 words in English, MUST be included and
submitted with the CV
Persones vinculades a la UAB (estudiants, titulats, PAS, PDI):
https://nexus.uab.es/UAB/
Persones externes a la UAB:
https://nexus.uab.es/UAB/estu/mostrarAltaEstudiante.do
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