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Convocatòria d’Experts Avaluadors de l’EFSA 

 
L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha obert una convocatòria per 
formar part d’un grup de treball d’Experts Externs Científics per tal d’examinar la qualitat 
de la producció científica de l’EFSA. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de 
juny de 2009. La presentació és telemàtica mitjançant l’enllaç següent: 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902476515.htm 
 
L’EFSA és l’organisme de referència per a l’avaluació del risc a la Unió Europea respecte de la 
seguretat dels aliments i el pinso. Els sol·licitants hauran de tenir les següents qualificacions i 
experiència professional: 

• Títol universitari en matèries relacionades 
• Deu anys d’experiència professional 
• Coneixement adequat de la llengua anglesa 
• Omplir la declaració d’interessos 
• Nacionals d’un Estat Membre, candidat a l’adhesió o a un país pertanyent a 

l’Associació Europea de Lliure Comerç. 
• No haver realitzat cap contribució activa a la producció científica de l’EFSA en els 

darrers dos anys. 
 
Els candidats hauran de manifestar les seus preferències fins un màxim de 3 entre les 
següents àrees d’activitat: 

• Avaluació del risc químic i àmbits relacionats 
• Nutrició i nous aliments 
• Avaluació de riscos biològics i recollida de dades de zoonosis 
• Salut i benestar dels animals 
• Assumptes fitosanitaris 
• Organismes modificats genèticament 
• Metodologia d’avaluació del risc i riscos emergents. 

 
Les persones interessades poden consultar el text complet de la convocatòria a l’enllaç: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:095:0014:0019:ES:PDF 
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La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto una convocatoria 
para formar parte de un grupo de trabajo de Expertos Externos Científicos con el fin de 
examinar la calidad de la producción científica de la EFSA. El plazo de presentación de 
solicitudes finaliza el 15 de junio de 2009. La presentación es telemática mediante el enlace 
siguiente: 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902476515.htm 
 
La EFSA es el organismo de referencia para la evaluación del riesgo en la Unión Europea 
respecto a la seguridad de los alimentos y los piensos. Los solicitantes deberán contar con 
las siguientes cualificaciones y experiencia profesional: 

• Título universitario en materias relacionadas. 
• Diez años de experiencia profesional 
• Conocimiento adecuado de la lengua inglesa 
• Cumplimentar la declaración de intereses 
• Nacionales de un Estado Miembro, candidato a la adhesión o a un país perteneciente 

a la Asociación Europea de Libre Comercio 
• No haber realizado ninguna contribución activa a la producción científica de la EFSA 

en los últimos 2 años 



 
Los candidatos deberán manifestar sus preferencias hasta un máximo de 3 de entre las 
siguientes áreas de actividad: 

• Evaluación del riesgo químico y ámbitos relacionados 
• Nutrición y nuevos alimentos 
• Evaluación de riesgos biológicos y recogida de datos de zoonosis 
• Salud y bienestar de los animales 
• Asuntos fitosanitarios 
• Organismos modificados genéticamente 
• Metodología de evaluación del riesgo y riesgos emergentes 

 
Los interesados pueden consultar el texto completo de la convocatoria en el enlace: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:095:0014:0019:ES:PDF 
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