CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
INVESTIGADOR ORDINARI – REF. 46-ICTA-2017
Departament: Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental

Àrea de coneixement:

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:
“Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In
Complex Social-Ecological Regions: A System Approach
For Assessing Local Solutions (ENABLE)

Nom del projecte finançador: PO614719
“Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In
Complex Social-Ecological Regions: A System Approach
For Assessing Local Solutions (ENABLE); BiodivERsA
COFUND 2015-2016

FUNCIONS DINS DEL PROJECTE
 Take the lead and responsibility on the execution of all tasks emerging from the ENABLE project with respect to
WP1, 2, 3, 4, and 5, including co-lead of WP2.
 Support the development and execution of qualitative and qantitative research methods in WP3, 4 and 5.
 Be the coordinator of the Barcelona (Metropolitan Area) case study, including coordination of emperical data
collection and support of cross-case-study comparison work by ENABLE project partners.
 Represent ICTA/UAB and the Barcelona case study in ENABLE project meetings.
 Support the outreach and increase the visibility of the project and its outcomes both locally and internationally
(e.g. support and provide information to ENABLE WP6, presentations / participation in relevant events and
scientific conferences, support of outreach activities of the BCNUEJ Lab).
 Be part of the BCNUEJ Lab and collaborate with other projects lead by Dra. Isabelle Anguelovski: “ciutats i justicia
ambiental”.
REQUISITS PER A PODER PARTICIPAR (PUNT 2 PLEC DE CLÀUSULES)
 Títol de doctorat en ciències ambientals, ciència de la sostenibilitat, geografia o àrees afins.
 Es valorarà experiència en investigació interdisciplinària i ús combinat dels mètodes d'investigació qualitativa i
quantitativa (incloent la supervisió dels estudiants en l'ús d'aquests mètodes).
 Es valorarà experiència en avaluació de serveis d’ecosistemes, anàlisi de criteris múltiples, organització de tallers,
disseny i conducció d'entrevistes i enquestes, i la planificació urbà.
 Es valorarà experiència en projectes de recerca d’àmbit nacional i europeu.
DURADA I JORNADA
 La durada del contracte serà de 31 mesos (1 de juny 2017 – 31 de desembre 2019), amb possibilitat de pròrroga.
 La jornada laboral serà complerta.
 Hores per setmana: 37.5.
QUANTIA I PAGAMENTS
 Retribució bruta anual: 30.047.76€
 Liquidació en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres.
TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 Període de presentació: de l’11 al 18 de maig de 2017.
 Lloc de presentació: icta@uab.cat indicant ref.46-ICTA-2017 / ENABLE
 Documents que cal presentar: currículum actualitzat, títol de Doctor
CRITERIS D’AVALUACIÓ (PUNT 7 PLEC DE CLÀUSULES)

 El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular i una entrevista.
 La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: llistat exposat en el taulell d’anuncis
de l’institut.
RESOLUCIÓ (PUNT 8 PLEC DE CLÀUSULES)
 Òrgan competent per a la resolució: Investigadora principal del projecte (Isabelle Anguelovski)
 Data prevista de resolució: 19 de maig de 2017
DATA DE PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA

RESPONSABLE DEL PROJECTE
Nom: Isabelle Anguelovski
Signatura:

10 de maig de 2017

