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COORDINADOR/A TÈCNIC/A PER A L'ANÀLISI DE VULNERABILITATS AL CANVI CLIMÀTIC DE 
MASSISSOS MUNTANYOSOS A CATALUNYA (ref. 18-016-04679) 

 

El CREAF precisa incorporar en breu una persona com a coordinadora tècnica, per a la part que correspon 

al CREAF en una anàlisi de la vulnerabilitat (actual i futura) al canvi climàtic de sistemes muntanyosos de 

litoral català, en concret el Massís de les Gavarres, encarregat per l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic 

(OCCC). Com a coordinadora, la persona contractada participarà en totes les tasques del CREAF en el 

projecte, incloent l'anàlisi de dades històriques disponibles, l'acompanyament, supervisió i suport en totes 

les fases de la modelització climàtica i ecohidrològica de les zones d'estudi, la participació en les reunions 

de projecte, workshops i reunions amb actors, la redacció d'informes i el contacte amb les administracions 

implicades. El contracte començarà el juliol del 2018, i finalitzarà quan s'acabin les tasques vinculades al 

projecte (aproximadament 6 mesos). El lloc de treball principal serà a la seu del CREAF, amb una part 

important de treball de camp. 

 

TASQUES A REALITZAR 

 Coordinació de les tasques del projecte: contacte amb les administracions implicades, preparació 

 d'informes i participació en reunions. 

 Supervisió i suport en l'anàlisi de l'impacte recent del canvi climàtic en l'estructura i demografia del 

 Massís de les Gavarres. 

 Supervisió i suport en l'anàlisi de la idoneïtat bioclimàtica actual i futura de les espècies presents en el 

 Massís de les Gavarres segons cartografia temàtica disponible. 

 Supervisió i suport en la construcció de les projeccions climàtiques regionalitzades necessàries per 

 cobrir tota la zona d'estudi. 

 Supervisió i suport en l'avaluació de la vulnerabilitat futura del Massís de les Gavarres a partir 

 d'eines de modelització forestal. 

 

REQUISITS NECESSARIS 

 Títol de Doctorat, amb experiència en treball multidisciplinari. 

 Formació i experiència demostrable en models ecohidrològics (SWAT o similars) i de creixement 

 forestal (GOTILWA + o similars), i en les diferents tasques necessàries per al seu correcte funcionament 

 (recerca i preparació de dades, calibratge i validació, simulació futura). 

 Experiència demostrable en temes d'adaptació al canvi climàtic. 

 Experiència prèvia en coordinació de projectes d'investigació. 

 Domini escrit i parlat de català, castellà i anglès. 

 Disponibilitat per a treball de camp. 

 

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ 

El procés de selecció és a càrrec de l’Equip de Recerca del projecte, i serà supervisat per Gerència i per 

l’àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en: 

 

1. Admissió de candidatures: els/les candidats/des hauran d’enviar un currículum, una carta de 

 presentació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta, al correu 

 laboral@creaf.uab.cat, fins el 29 de juny de 2018 a les 14:00 h., indicant el codi de referencia de 

 l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del 

 CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta. 

2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l’oferta. 

3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant una puntuació basada en criteris 

 objectius. 

4. Decisió final: en cas de trobar la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva 

 elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida. 
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