CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
INVESTIGADOR ORDINARI – REF. 47-ICTA-2017
Departament:
ICTA-UAB

Àrea de coneixement:
Ciències Ambientals

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:
ICTA-UAB/CONSORCI BESÒS/CREAF
Avaluació de l’estat de qualitat dels sistemes fluvials de
la conca del Besòs (1997-2017) i desenvolupament de la
primera fase d’implementació de l’Observatori del Besòs

Nom del projecte finançador: CF611114
CONSORCI BESÒS

FUNCIONS DINS DEL PROJECTE
 Coordinació de l’Observatori Besòs Tordera, projecte de seguiment d’indicadors socioecològics en conques fluvials
mediterrànies.
 Coordinació i redacció d’un informe d’avaluació de l’estat de qualitat dels sistemes fluvials de la conca del Besòs
(1997-2017).
 Desenvolupar els mostrejos de camp i l’elaboració d’informes de la línia de recerca i seguiment de vegetació de
ribera.
 Participació activa en el PROECA (Programa d’Educació, Comunicació Ambiental, Formació i Participació).
 Recerca i redacció de convocatòries.
REQUISITS PER A PODER PARTICIPAR (PUNT 2 PLEC DE CLÀUSULES)
 Llicenciatura en biologia (especialització en Ecologia i Biologia Vegetal) i Doctorat en Ciències Ambientals.
 Experiència prèvia en coordinació de projectes de recerca interdisciplinaris en sistemes aquàtics continentals.
 Experiència en aplicació metodològica dels protocols DMA de mostreig d’aigües continentals (específicament, rius)
i en diferents línies de recerca (vegetació, paràmetres fisicoquímics, macroinvertebrats, etc.).
 Experiència en la organització d’activitats participatives i en comunicació i educació ambiental a tots els nivells.
 Disponibilitat per dur a terme el treball de camp amb autonomia.
DURADA I JORNADA
 La durada del contracte serà de 7 mesos, de l’1 de juny de 2017 al 31/12/2017, amb possibilitat de pròrroga.
 La jornada laboral serà parcial
 Hores per setmana: 30h
QUANTIA I PAGAMENTS
 Retribució bruta anual: 24.038,18€

(Sou brut mensual 2.003,18€)

 Liquidació en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres.
TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 Període de presentació: Del 12 al 19 de maig de 2017
 Lloc de presentació: ICTA-UAB o via mail: icta@uab.cat
 Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): títol de Doctor/a en Ciències Ambientals, CV i les
acreditacions pertinents
CRITERIS D’AVALUACIÓ (PUNT 7 PLEC DE CLÀUSULES)
 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 (PUNT 8 PLEC DE CLÀUSULES)
 Òrgan competent per a la resolució: Comissió del projecte i ICTA
 Data prevista de resolució: 22 de maig de 2017
DATA DE PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA

RESPONSABLE DEL PROJECTE

11 de maig de 2017

Nom: Dr. Martí Boada i Juncà
Signatura:

