CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’1 PLAÇA - PERSONAL
INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ – REF. 104-ICTA-2016
Departament:
ICTA

Àrea de coneixement:

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:
ERC Starting Grant - GREENLULUS

Nom del projecte finançador:
EA613657

REQUISITS ESPECÍFICS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS (punt 2 plec de clàusules)
 Master’s degree in environmental sciences or related field
 Previous research or work experiences in urban studies/planning
 Advanced training in quantitative or qualitative methods
DURADA I JORNADA
 La durada del contracte serà de 2 anys (punt 4 plec de clàusules)
 La jornada laboral serà complerta (37,5 hores/setmana)
TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 Període de presentació: Del 2 al 18 de novembre de 2016

Lloc de presentació: ICTA

 Documents que cal presentar (a més de les referenciades al punt 5.3 plec de clàusules)
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: Comissió ERC Starting Grant - GREENLULUS
 Termini i publicitat de la resolució: 21 de novembre de 2016
La resolució que aprova la relació provisional de les persones seleccionades i les de la llista d’espera es farà pública a
la web de l’ICTA durant el mes de novembre. La relació definitiva de persones candidates seleccionades i de la llista
d’espera es farà pública durant el mes de novembre a la web 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: 1 de desembre de 2016
 Retribució bruta anual: 19.500,00 €

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

COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS DOCENTS
x

NO

DATA DE PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA

SÍ  HORES: ................................ (punt 13 plec de clàusules)
RESPONSABLE DEL PROJECTE
Nom: Isabelle Anguelovski
Signatura:

2 de novembre de 2016

