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20854 - Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona de 14 de febrer de 2018 per la
qual es convoca un concurs per a la contractació temporal de Personal Investigador de
finançament específic, amb destinació al Inst. Ciència Tecnologia Ambiental Icta.
Atesa la necessitat de proveir de manera temporal el lloc de treball que consta a l’annex 1
d’aquesta convocatòria.
Atès el que disposen l’article l’article 11 i 12 del Conveni col.lectiu del Personal Docent i
Investigador 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 Investigador de
finançament específic, d’acord amb la informació que consta a l’annex 1 d’aquesta resolució.
2. Publicar aquesta convocatòria al tauler d’anuncis del Inst. Ciència Tecnologia Ambiental 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
CPISR-1 C Francisco
Francisco José José Morente Valero
Fecha: 2018.02.21
Morente Valero 15:52:00 +01'00'

Francisco José Morente Valero
Vicerector de Personal Acadèmic
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a 14 de febrer de 2018
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ANNEX 1 de la Convocatòria de 14 de febrer de 2018 per la qual es convoca un concurs per
a la contractació temporal de Personal Investigador de finançament específic , amb
destinació al Inst. Ciència Tecnologia Ambiental Icta.
REFERÈNCIA

20854

CATEGORIA

PDI - Investigador ordinari

DESTINACIÓ

Campus Uab, s/n, Cerdanyola del Vallès

CONTRACTE

A temps parcial

PROJECTE /
CONVENI

ERC Starting Grant - GREENLULUS

CODI
FINANÇAMENT

EA613657

INVESTIGADOR
RESPONSABLE

Isabelle Anguelovski

OBJECTE DEL
CONTRACTE

Applications are invited for one 2 year ERC- (European Research
Council) funded postdoctoral fellowship as part of the 1.5. Million Euros
ERC-funded project GREENLULUS: Green Locally Unwanted Land Uses.
The successful applicant will become a core member of the
GREENLULUS team (which includes the Principal Investigator, a Senior
Research Scientist, 3 postdoctoral researchers, 3 PhD students, and a
Research Manager).

FUNCIONS
ESPECÍFIQUES

The postdoctoral researcher will participate in GREENLULUs’ continued
conceptual and analytical development, support the supervision of
doctoral students, and co-implement the project. In particular, the
postdoctoral researcher will conduct a quantitative/spatial analysis of the
social, health, and racial impact of the restoration or creation of new green
amenities (parks, gardens, urban farms, ecological corridors, green
promenades, etc) in US and EU cities and of investors' responses to the
creation or restoration of green amenities. Research will also include a
qualitative analysis of community mobilization in the context of green
amenity creation or restoration and of policy/planning interventions to
address threats or presence of green gentrification. Part of the qualitative
analysis will be based on selected field work in EU and/or US and
Canadian cities by the postdoctoral researcher himself/herself. Last
he/she will co-lead the development of a Fair Urban Greening index that
will help compare green cities’ social and racial impact with each other.
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REQUISITS

Estudis
Titulat/da Doctor/Doctorat Programa de Doctorat en Medicina
Titulat/da Doctor/Doctorat Doctorat en Sociologia
Titulat/da Doctor/Doctorat Doctorat en Geografia
Titulat/da Doctor/Doctorat Doctorat en Ciències Ambientals
Idioma
Anglès C2 Nivell de Proficiència
Altres C2 Nivell de Proficiència other european language
Altres requisits
relevant writing sample in English (Imprescindible)

DURADA

2 years

JORNADA

33 hores/setmana: Monday-Thursday: 9:00-14:00 and 15:00-17:00Friday:
9:00-14:00

RETRIBUCIÓ
BRUTA ANUAL

30047.76

PROCÉS DE
SELECCIÓ

Titulació acadèmica: 25 punts
Coneixements i ús de software estadístic (R, Stata, SAS, SPSS o similar)
i ARCGIS: 30 punts
Nivell anglès: 20 punts
Experiència en qualititative research: 15 punts
Publicacions: 10 punts

PRESENTACIÓ DE
SOL.LICITUDS
(INSCRIPCIONS)

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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