CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
INVESTIGADOR ORDINARI – REF. 106-ICTA-2016
Departament: Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
ICTA

Àrea de coneixement:
Ciències Ambientals

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:
RYC-2014-15870ADD (NF613068)

Nom del projecte finançador:
RYC-2014-15870ADD (NF613068)

FUNCIONS DINS DEL PROJECTE
 Assistència a reunions i seminaris/tallers del grup d’investigació.
 Suport al investigador principal en tasques científiques relacionades amb el projecte de recerca.
 Recopilació de dades i realització d’anàlisis espacials dels casos d’estudi del projecte de recerca.
 Participació en publicacions relacionades amb el grup i projecte de recerca.
 Donar suport a altres investigadors en tasques relacionades amb l’anàlisi ambiental espacial.
REQUISITS PER A PODER PARTICIPAR (PUNT 2 PLEC DE CLÀUSULES)
 Estar en possessió d’un títol de Doctor o haver defensat la tesi amb avaluació excel·lent cum laude.
 Formació i recerca en l’àmbit científic del departament/institut/centre de recerca que convoca la plaça.
 Formació i experiència investigadora en ecologia urbana, justícia ambiental i anàlisi espacial (incloent formació i
experiència provada en Sistemes d’Informació Geogràfica - SIG).
 Capacitat de supervisió dels estudiants en treballs relacionats amb anàlisi espacial
 Nivell competent avançat (expressió escrita i oral) d’anglès, castellà i català.
DURADA I JORNADA
 La durada del contracte serà de 5 mesos
 La jornada laboral serà completa
 Hores per setmana: 37,5
QUANTIA I PAGAMENTS
 Retribució bruta anual: 30.047,73€
 Liquidació en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres.
TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 Període de presentació: 7 de novembre al 18 de novembre de 2016
 Lloc de presentació: Secretaria de l’ICTA
 Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): currículum actualitzat, títol de Doctor (o document
acreditatiu equivalent), així com tota aquella documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum
CRITERIS D’AVALUACIÓ (PUNT 7 PLEC DE CLÀUSULES)
 El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular i una entrevista.
 Es valorarà: Experiència prèvia en projectes europeus de recerca (e.g., FP7, H2020) i número i nivell de
publicacions científiques en revistes indexades en els camps de l’ecologia urbana, justícia ambiental i anàlisi
espacial.
 La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: publicació a la web de l’ICTA
RESOLUCIÓ (PUNT 8 PLEC DE CLÀUSULES)
 Òrgan competent per a la resolució: Responsable del Projecte (Isabelle Anguelovski)

 Data prevista de resolució: 21 de novembre de 2016
DATA DE PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA

RESPONSABLE DEL PROJECTE
Nom: Isabelle Anguelovski
Signatura:

4 de novembre de 2016

