ERTA DE TREBALL
OFE
T
per ccobrir un ll oc de treball tempor al de sedim
mentòleg a l’Institut C
Català d’Arqueologia
a
Clàsssica (ICAC
C) (Codi 017.74).
aracteríst iques generals
0. Ca
0.1. Lloc de trreball: sediimentòleg amb destin
nació a l’eq
quip de reccerca en Arqueologia
a
del Pais atge per treballar en el pro
ojecte de recerca sobre els
s Paisajess
mediterrá
áneos tran
nsportadoss: un aná
álisis integ
grado de las diná
ámicas de
e
ocupació n a largo
o plazo a ambos lados del Mediterrá
ráneo (Tra
ansLands).
PGC2018
8-093734-B
B-I00. (MC IU/AEI/FEDER, UE) (codi 21.2116).
0.2. Categoria
a del lloc de treball: in
or/a (I7).
nvestigado
0.3. Centre de
e treball: plaça d’en R
Rovellat, s//n, Tarrago
ona.
d 37,5 h ssetmanals de dilluns a divendrees.
0.4. Jornada: completa de
ó: 25.011,8
84 € bruts anuals.
0.5. Retribució
e l’1 d’agosst de 2020 al 31 de gener de 20021.
0.6. Durada p revista: de
c
la
aboral temp
poral per a un
u projecte de recerca (401).
0.7. Tipus de contracte:
0.8. Convocattòria: simplificada.
0.9. Tramitaci ó: urgent.
1.

R
Requisits

1.1. Titulació: universitària de docttor en geog
grafia o ge
eologia.
ments d’e
estudis d
de geomo
orfologia, geoarqueeologia i anàlisiss
1.2. Coneixem
sediment ològics en
n perfils llitostratigrà
àfics d’inte
erès per a l’arqueo
ologia dell
paisatge.
2. F
Funcions del lloc de
e treball
2.1. Col·laborrar, com a sedimentò
òleg, en l’execució de
el projecte de recerca Paisajess
mediterrá
áneos tran
nsportadoss: un aná
álisis integ
grado de las diná
ámicas de
e
ocupació n a largo
o plazo a ambos lados del Mediterrá
ráneo (Tra
ansLands).
PGC2018
8-093734-B
B-I00. (MC
CIU/AEI/FEDER, UE) (codi 21.2216), sota la direcció
ó
dels doct ors: Josep M. Palet i Hèctor A. Orengo;
2.2. Portar a terme l’esttudi sedim
mentològic de cores del
d territorii d’Abdera (Grècia) i
ntològics e
en perfils littostratigràffics a l’entoorn d’Empú
úries;
els anàlissis sedimen
2.3. Participarr en la sinergia iinvestigado
ora d’aquest projeccte de re
ecerca en
n
arqueolog
gia del pais
satge;
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3.

E
Es valorarrà

3.1.

Experiè ncia en
internaccionals;

3.2.

Experiè ncia en gestió de pro
ojectes de recerca intterdisciplinnaris;

3.3.

ements i habilitats en: estrratigrafia, sedimentoologia, ge
eoquímica,
Coneixe
micromo
orfologia del sòl i sedimen
nts, paleo
opedologia , cartogra
afia, SIG,
teledete
ecció;

3.4.

Experiè ncia laborral en funccions similars a les
s descritess en aque
est lloc de
e
treball;

3.5.

ements ava
ançats en ArcGis, offimàtica (fu
ulls de càllcul, proce
essador de
e
Coneixe
textos, presentacio
p
ons), Illust rator i també de prog
gramari d’eestadístiques i lliure;

3.6.

Coneixe
ement supe
erior de la llengua an
nglesa;

3.7.

Capacita
at de comu
unicació ve
erbal i escrrita;

3.8.

Coneixe
ements i ha
abilitats en assertivita
at, interlocució, proacctivitat i em
mpatia;

3.9.

Capacita
at de flexibilitat, de treball en equip i am
mb capacit at d’organització dell
treball.

4.

la

particcipació

de
e

projecte
es

de

reecerca

na
acionals

i

P
Presentac
ció de sol·licituds

4.1. Les perssones interessades que reuneixin els requisits poden pre
esentar la
a
sol·licitud
d per mitjà
à d’un co
orreu electtrònic a l’adreça peersonal@ic
cac.cat de
e
l’Institut Català
C
d’Arrqueologia Clàssica. El correu constarà
c
dee:
4.1 .1.

Assu mpte: al correu
c
elecctrònic cal escriure “ICAC connvocatòria 017.74” a
l’aparrtat Assum
mpte.

4.1 .2.

Cos del
d missatg
ge: a l’apa rtat reservat al text del
d missatgge caldrà in
ncloure elss
cogno
oms i nom, el NIF, e l telèfon de
e contacte, la titulaciió acadèmica, a méss
de fe r constar la
a voluntat de particip
par en aque
esta ofert dde treball.

4.1 .3.

mateix, cal adjuntar un PDF d el títol req
querit a la
a
Docu ments adjunts: tanm
ocatòria (a
apartat 1.1
1.). També
é s’adjuntarà un únicc arxiu PD
DF amb ell
convo
currícculum vitae
e (CV) que
e tingui rela
ació amb l’o
objecte de l’oferta de
e treball.

4.2.

El termi ni de pres
sentació de
e sol·licitud
ds finalitza
a el dia 200 de juliol de 2020 a
les 24 h .

4.3.

Les sol· licituds que no comp
pleixin els requisits
r
no
o seran tin gudes en compte.
c
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5.

P
Procedime
ent de selec
cció

5.1. La Comisssió d’Avaluació i Se
elecció (en endavant,, CAS) faràà la valora
ació de less
sol·licitud
ds i puntua
arà sobre u
un màxim de 100 punts i d’acoord amb ells apartatss
següents :
5.1 .1.

Titula
acions aca
adèmiques : es valorraran les titulacions
t
acadèmiq
ques quan
n
aquesstes siguin
n adients p
per al lloc de treball, amb una puntuació de 0 a 10
0
puntss. En aqu
uesta valo
oració no es tindra
an en com
mpte les titulacionss
prese
entades pe
er complir e
els requisit s especific
cats a l’apaartat 1.1 de
e l’oferta.

5.1 .2.

Expe riència inv
vestigadora
a formació
ó: es valooraran la direcció o
a i d’altra
particcipació en projectess de recerrca; l’experiència labboral o prrofessional
relac ionada am
mb l’objeccte de la convocattòria; les beques, ajudes o
contr actes acon
nseguits re
elacionats amb la rec
cerca; l’orgganització d’activitats
d
s
de re
ecerca; i les prese
entacions a les reu
unions cieentífiques; amb una
a
puntu
uació de 0 a 40 puntss.

5.1 .3.

Aporttacions cie
entífiques: es valoraran els articles puublicats en revistess
cientíífiques (especialmen t les index
xades amb factor d’im
mpacte), els llibres o
capíto
ols de llibrres, i d’altre
es publicacions deriv
vades de reeunions científiques;
amb una puntua
ació de 0 a 30 punts..

5.1 .4.

Altress mèrits curriculars com pode
en ser: exp
periència ddocent universitària,
particcipació en activitats d
de difusió i transferè
ència del cooneixemen
nt, o altress
activi tats relacio
onades am
mb l’objecte
e de la con
nvocatòria;; amb una puntuació
ó
de 0 a 10 punts
s.

5.1 .5.

eixements de
d llengüe s: es valorrarà el dom
mini de caddascuna d’elles; amb
b
Cone
una puntuació
p
de
d 0 a 10 p
punts.

5.2. Si ho cre u convenient, la CA
AS podrà demanar
d
la
a documenntació que
e considerii
necessàr ia per a verificar e
els mèrits al·legats, en qualssevol mom
ment de la
a
tramitació
ó de la soll·licitud. La
a no aporta
ació de la documenttació reque
erida en el
termini qu
ue es dema
ani pot com
mportar la suspensió de la sol·llicitud.
5.3. En cas d ’empat en la puntua
ació més a lta, la CAS
S entrevisttarà a cadascuna de
e
les perso
ones sol·lic
citants igua
alades perr determina
ar millor ells mèrits i assignarà
à
l’ordre de
e prelació entre elle
es. Si la CAS ho creu
c
conveenient, tam
mbé podrà
à
entrevista
ar les persones sol ·licitants que
q
hagin obtingut fins a 10 punts de
e
que hagi aconseguit
diferència
a, com a màxim,
m
resspecte a la persona candidata
c
a
t
la puntua
ació més alta.
a
A l’e ntrevista la CAS valorarà ambb més exa
actitud elss
mèrits i l es capacittats que e s determin
nin en la convocatòr
c
ria, especia
alment less
capacitat s i els con
neixementss relacionats a l’apartat 3. La ppuntuació màxima
m
de
e
l’entrevistta serà de
e 15 punts,, que s’hauran de su
umar als ppunts obtinguts en la
a
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valoració de la restta de mèriits. Si la puntuació
p
de
d l’entrevvista ho req
quereix ess
podrà sup
perar la pu
untuació mà
àxima de 100
1
punts previstos
p
a l’oferta.
5.4. Les sol·liicituds que
e no hagin
n obtingut 60 punts en l’avaluuació no podran
p
serr
ar part de la relació de
seleccion
nades ni po
odran forma
d reserva .
5.5. El proced
diment de selecció e
es durà a terme
t
en els
e set die s hàbils se
egüents all
tancamen
nt de l’adm
missió de ssol·licituds.. Es preveu la incorpporació immediata all
lloc de tre
eball.
6.

IInformació
ó bàsica so
obre protec
cció de dad
des personals

6.1. El respon
nsable dell tractame nt de les dades pe
ersonals dee les sol·licituds éss
l’Institut Català
C
d’Arqueologia
a Clàssica (ICAC), am
mb adreçaa postal a plaça d’en
n
Rovellat, s/n, 43003
3 Tarragon
na, CIF S4300033J, telèfon
t
9777249133 i adreça de
e
correu ele
ectrònic inffo@icac.ca
at.
es de conta
acte del d elegat de protecció de dades (en endav
vant, DPD))
6.2. Les dade
ww.icac.ca
les podeu
u consultarr a http://ww
at/qui-som//proteccio- de-dades/.
es persona
als de less sol·licituds seran tractades amb la finalitat de
e
6.3. Les dade
realitzar tots els procedime
ents neces
ssaris per a tramitaar les sol·licituds i
gestionarr el procés d’avaluaciió i selecció.
servaran els
e
anys
6.4. Les dad es proporcionades es cons
complime
ent de les obligacions
o
s legals.

necessaris per all

d
perrsonals de
e les sol·licituds peer dur a terme elss
6.5. Es recol liran les dades
tractamen
nts corresp
ponents en
n complime
ent de l’intterès públi c previst en
e el Reiall
decret le gislatiu 5/2
2015, de 3
30 d’octubre, pel qual s’aprovaa el text refós de la
a
Llei de l’e
estatut bàs
sic de l’emp
pleat públic
c.
es persona
als de less sol·licitud
ds seran tractades per l’ICAC
C i no ess
6.6. Les dade
facilitaran
n a terceres personess, excepte obligació legal.
l
2014, de 29
2 de dese
embre, de ttransparèn
ncia, accéss
6.7. En complliment de la Llei 19/2
a la info
ormació pública i b
bon goverrn, el nom
m i cognooms de la
a persona
a
seleccion
nada per ocupar l’ofe
erta del llo
oc de treba
all seran ppublicats a la pàgina
a
web de l’ ICAC (www
w.icac.cat) excepte que
q
s’exerc
ceixi el drett d’oposició
ó.
ones sol·licitants ten
nen el dret a rebre la confirmaació sobre
e si l’ICAC
C
6.8. Les perso
està tracttant o no le
es seves d
dades de caràcter personal. En aquest se
entit, tenen
n
el dret a accedir
a
a les seves d
dades pers
sonals, aixíí com a so l·licitar la rectificació
r
ó
de les da des inexac
ctes o, si ccorrespon, sol·licitar la seva suppressió o portabilitat.
p
En determ
minades circumstànccies es po
odrà sol·licitar la limiitació o op
posició dell
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tractamen
nt de les dades
d
perssonals. En cas que s’estimin
s
aaquests dre
ets, l’ICAC
C
únicamen
nt conserva
arà les dad
des person
nals per a l’exercici
l
ddel dret de defensa o
formular reclamacio
r
ons.
6.9. Es poden
n exercir aq
quests dretts per mitjà
à d’un escrit adreçat a l’ICAC (plaça d’en
n
Rovellat, s/n, 430
003 Tarra gona) o un missa
atge de ccorreu ele
ectrònic a
info@icacc.cat.
6.10 . Si algú considera que els seus dre
ets no s’han atès adequada
ament pott
comunica
ar-ho al DPD de l’IC
CAC. Així mateix, es
e té el drret a pres
sentar una
a
reclamac ió davant l’Autoritat C
Catalana de
d Protecció de Dadees (www.ap
pdcat.cat).

Tarra
agona, 10 de juliol de
e 2020
(017.7
74-OTT-Sedi20
0 bases.docx jpe)
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