CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
INVESTIGADOR POSTDOCTORAL – REF. 42-ICTA-2017
Departament:
ICTA

Àrea de coneixement:
Ciències Ambientals

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:
Understanding Societal Views on Carbon Pricing

Nom del projecte finançador: RecerCaixa 2016
PZ614469

FUNCIONS DINS DEL PROJECTE
 Una revisió sistemàtica i metanàlisi d'estudis de les preferències del públic en general pel preu del carboni.
 Investigar com el preu del carboni és vista per una varietat de parts interessades, inclosos els experts acadèmics,
representants dels grups de reflexió, les ONG, la indústria, els experts del mercat financer, mitjans de
comunicació i els polítics. Això es farà a través d'un enfocament de mètodes mixtes, combinant entrevistes,
enquestes en línia a gran escala estandarditzada, i anàlisi de contingut basat en ordinador.
 Desenvolupar un marc d'acceptació social dels preus del carboni i obtenir una llista de recomanacions de política
per a la construcció de més suport per a CP mundial i regional.
 També tractarem d'integrar punts de vista de les experiències en les regions on s'han realitzat experiments amb
impostos sobre el carboni o el comerç d'emissions. Aquest enfocament regional serà possiblement ens permetrà
treure lliçons específiques per a la política climàtica en la forma de paràlisi cerebral a Catalunya
REQUISITS PER A PODER PARTICIPAR
 Ser doctor/a en ciències ambientals amb capacitat investigadora provada (tenir almenys tres publicacions en
revistes internacionals).
 Nivell elevat tant escrit com parlat de les llengües català, castellà i anglès.
 Experiència amb qüestionaries i entrevista.
DURADA I JORNADA
 La durada del contracte serà de dos anys, de l’1 de setembre de 2017 al 31 d’agost de 2019.
 La jornada laboral serà complerta (37,5 hores/setmana)

QUANTIA I PAGAMENTS
 Retribució bruta anual: 23.627,76€

Sou brut mensual: 1.968,98€

 Liquidació en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres.
TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 Període de presentació: De l’11 al 22 de maig de 2017
 Lloc de presentació: ICTA-UAB o enviar mail a icta@uab.cat (Indicar a l’assumpte Ref. 42-2017 – Recercaixa – IP
Jeroen)
 Documents que cal presentar (a més de les referenciades al punt 11 plec de clàusules):
Currículum vitae del sol·licitant.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
 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
RESOLUCIÓ

 Òrgan competent per a la resolució: Comissió del projecte
 Data prevista de resolució: 23 de maig de 2017
DATA DE PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA

RESPONSABLE DEL PROJECTE
Nom: Jeroen Van Den Bergh
Signatura:

10 de maig de 2017

