CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ – REF. 49-ICTA-2016
Departament:
ICTA

Àrea de coneixement:

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:
ERC Advanced Grant. "A Global Environmental Justice
Movement- The EJAtlas”

Nom del projecte finançador: EA613841
ERC Advanced Grant. "A Global Environmental Justice
Movement- The EJAtlas”

REQUISITS ESPECÍFICS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS (punt 2 plec de clàusules)
Purpose: To contribute substantially to the EJAtlas, particularly in French-speaking countries (in Europe and Africa)
and analyze the cases gathered, publishing several articles or a monograph in the framework of comparative /
statistical Political Ecology.
Requirements: Master degree in Environmental Sciences, Political Ecology or related disciplines. Excellent English and
French. Proficiency in gender studies. Some knowledge of GIS methods, and/or statistical and spatial analysis.
Familiarity with action-research methods.

DURADA I JORNADA
 La durada del contracte serà de tres anys, del 15 de setembre de 2016 al 14 de setembre de 2019 (punt 4 plec
de clàusules)
 La jornada laboral serà complerta (37,5 hores/setmana)
TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 Període de presentació: Del 16 de juny al 12 de juliol de 2016
 Lloc de presentació: Secretaria de l’ICTA amb còpia a: envjusticeicta@gmail.com
 Documents que cal presentar (a més de les referenciades al punt 5.3 plec de clàusules):


CV with links to your relevant publications,



a one page motivation letter stating the position(s) you are applying for and why.



Also, the names and email addresses of two referees.



No need to send copies of degree diplomas at this stage.

Send your documents to secretaria de l’ICTA amb còpia a: envjusticeicta@gmail.com.
A short list will be established, and interviews (in person, phone or by skype) would take place in the third week of July. A
final decision will be taken by 21st July.
ÀMBITS COMPETENTS PER A LA GESTIÓ
 Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
 Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca
RESOLUCIÓ
 Òrgan competent per a la resolució: Responsable del projecte
 Termini i publicitat de la resolució: 21 de juliol de 2016
La resolució que aprova la relació provisional de les persones seleccionades i les de la llista d’espera es farà pública al
taulell a partir del 12 de juliol. La relació definitiva de persones candidates seleccionades i de la llista d’espera es
farà pública el 21 de juliol. al tauló de l’ICTA. Les persones seleccionades rebran una comunicació a l’adreça
electrònica que han indicat al formulari de sol·licitud.

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE PREDOCTORAL
 Data d’incorporació prevista: 15 de setembre de 2016
 Retribució bruta anual: 14.535 €

- Liquidació en 12 pagues (inclòs el prorrateig de pagues extres)

 El projecte es farà càrrec de la matrícula al Doctorat
COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS DOCENTS
NO
x
x
DATAxDE PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA
x
15 de juny de 2016

SÍ  HORES: ................................ (punt 13 plec de clàusules)
RESPONSABLE DEL PROJECTE
Nom: Joan Martínez Alier
Signatura:

