CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC
SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC
AMB DESTINACIÓ A L’ICTA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES

Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b
Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)
Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim
6 mesos, màxim 24 mesos)
Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels
Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

Referència 130/2017
CF613923

Nom del projecte o conveni:
TECNOAMBIENTE – Determinació Serveis Marins
OBJECTIU
La intervenció tècnica operativa en els estudis paleogràfics en el Mar Tirrè
FUNCIONS ESPECÍFIQUES DINS DEL PROJECTE (*)



Realitzar anàlisis senzilles de Química Orgànica de mostres sedimentàries
Processament de dades i interpretació de resultats

REQUISITS PER PARTICIPAR -HI


Títol de tècnic superior de cicle de grau superior de Química Ambiental, o FPII o batxillerat o equivalent



Es valorarà: Títol de Llicenciat en Ciències Ambientlals



Coneixements: Anàlisi química de productes orgànics per cromatografía de gasos.



Es valorarà: experiencia: Anàlisi química de productes orgànics per cromatografía de gasos.



Coneixements d’anglès

DURADA I JORNADA


La durada del contracte serà de 6 mesos i mig, amb possibilitat de pròrroga, del 15 de maig al 31 de
desembre de 2017



La jornada laboral es distribuirà de
les 17.30 hores



Hores per setmana: 37.5

dilluns a divendres , de les 9 a les 14 hores i de les 15 a

RETRIBUCIÓ
 Retribució bruta mensual

2065,5 € (inclòs prorrateig de pagues extres).

TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS



Període de presentació: Del 21 al 28 d’abril de 2017



Lloc de presentació: les sol·licituds s'hauran de presentar a icta@uab.cat, indicant el número de referència de la
plaça



Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del
títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

PROCÉS DE SELECCIÓ


El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, prova escrita i
entrevista.



La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: correu electrònic

RESOLUCIÓ


Òrgan competent per a la resolució: Responsable del Projecte



Data prevista de resolució: 2 de maig de 2017

DATA DE PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA

RESPONSABLE DEL PROJECTE
Signatura:

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 20 d’abril de 2017

Nom: Antoni Rosell Mele
Càrrec: Responsable del projecte

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves
dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la
Secretaria General de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

