CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC
SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC
AMB DESTINACIÓ A L’INSTITUT DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA AMBIENTALS
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 :

170/2017

Codi projecte SUMMA: CF611114

Nom del projecte o conveni:
F.ABERTIS-Impuls centre UNESCOS categoria II, de les reserves de la Biosfera Mediterrànies
OBJECTIU


La intervenció tècnica en el disseny del projecte: F.ABERTIS-Impuls centre UNESCOS
categoria II, de les reserves de la Biosfera Mediterrànies

FUNCIONS ESPECÍFIQUES DINS DEL PROJECTE (*)


QUANTIFICACIÓ I ANÀLISI DELS USOS I COBERTES DEL SÒL DE LA CONCA DEL RIU FOIX
ENTRE 1956 I 2009 MITJANÇANT L’ANÀLISI CARTOGRÀFIC



ANÀLISI DE L’ÀMBIT D’ESTUDI DES DE LA SEVA VESSANT SOCIECOLÒGICA, INTERPRETANT
L’EVOLUCIÓ DE LA RELACIÓ SOCIETAT-MEDI A TRAVÉS DE LA PERSPECTIVA HISTÒRICA



CARACTERITZACIÓ I AVALUACIÓ DE LA BIODIVERSITAT DE L’ESPAI A PARTIR DE LA
SELECCIÓ DE BIOINDICADORS CLAU
DESENVOLUPAMENT D’UN PLA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL I DE COMUNICACIÓ



Desenvolupar un treball analític que respongui als objectius de la quantificació i anàlisi dels
usos i cobertes del sòl, la interpretació històrica i la caracterització de la biodiversitat de la
zona d’estudi.



Desenvolupar els materials pedagògics així com la caracterització del pla d’educació ambiental
i comunicació lligat a les propostes de restauració de la conca del riu Foix, especialment la
zona del pantà de Foix

REQUISITS PER PARTICIPAR -HI



Títol de grau de 240 crèdits ECTS / títol de màster o equivalent

 Es valoraran coneixements en educació ambiental i comunicació
 Es valorarà experiència professional prèvia
 Capacitat de treball en equip


Llengua catalana, castellana, anglesa.

DURADA I JORNADA

La durada del contracte serà de dos mesos, del 15 de juny de 2017 al 31 de Juliol de 2017, amb possibilitat
de pròrroga
Contractes eventuals per acumulació de tasques: amb possibilitat d'una sola pròrroga per una
durada total acumulada de 6 mesos.
(1)

Contractes en pràctiques: amb possibilitat de pròrroga en els termes de l'article 11.1 b i c) de
l'Estatut dels Treballadors.
(2)

Contractes d'obra i servei: amb possibilitat de pròrroga fins a 24 mesos o fins la durada del
projecte.
(3)

 La jornada laboral es distribuirà de dilluns a dijous de les 9.30 a les 13.30h
Hores per setmana: 16
RETRIBUCIÓ
 Retribució bruta anual:

13.602,96€ i mensual de :

1.135,08€

(Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)
TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 Període de presentació: del 9 al 19 de juny de 2017.
 Lloc de presentació: mail icta@uab.cat indicant la referència de la plaça .
 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, proves
teòriques, proves pràctiques i entrevistes
 La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: correu electrònic

RESOLUCIÓ
 Òrgan competent per a la resolució: Comissió del projecte
 Data prevista de resolució: 20 de juny de 2017
RESPONSABLE DEL PROJECTE

DATA DE PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA

Signatura:
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),

8 de juny de 2017
Nom: Martí Boada Juncà
Càrrec: IP responsable

(*) 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.

