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TÉCNIC/A ESPECIALISTA EN DIVERSITAT LIQUÈNICA URBANA I EDUCACIÓ 
AMBIENTAL (ref. 18-024-27999) 
 
El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a especialista en biodiversitat de líquens, com a part 

del projecte LiquenCity, finançat per la FECyT. La persona contractada participarà de manera 

activa en el disseny de material educatiu per a centres escolars de l’àrea de Barcelona, en 

coordinació amb un equip de Madrid, realitzarà activitats de formació de professorat, de 

divulgació, i participarà en activitats directament amb les escoles. A més, treballarà en contacte 

amb experts de flora liquènica de la Universitat de Barcelona i del Real Jardín Botánico, i amb 

experts en ciència ciutadana de l’ICM i del CREAF. El contracte es prestarà a temps parcial, 24 

hores setmanals durant aproximadament 6 mesos.  

 

TASQUES A REALITZAR 

 

 Preparació de fitxes de líquens urbans. 

 Activitats educatives amb centres escolars (formació de professorat i activitats amb 

l'alumnat). 

 Redacció d'informes sobre el projecte. 

REQUISITS NECESSARIS 

 

 Titulació superior, amb experiència en treball multidisciplinari.  

 Formació o experiència en líquens. 

 Formació o experiència en educació ambiental. 

 Formació o experiència en activitats de ciència ciutadana (bioblitz, sortides naturalistes, 

etc.). 

 Domini del català i castellà, tant escrits com parlats. 

 Possibilitat de viatjar freqüentment a nivell local. 

CONDICIONS VALORABLES 
 

 Carnet de conduir B1. 

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ 

 

El procés de selecció és a càrrec de l’Equip Investigador 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 31 de juliol 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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