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Resolució de la directora de I'lnstitut Gatalà d'Arqueologia Glàssica (IGAG) per
la qual s'aprova una convocatòria de contractes de formació d'investigadors de
l'any 2011

Atès que des del començament de la seva activitat, l'lnstitut ha convocat ajudes per promoure
la formació d'investigadors amb la redacció de tesis doctorals. Amb la figura de I'investigador
en formació, I'lnstitut pretén ajudar a desenvolupar la seva tesi doctoral en el marc dels
projectes i programes de recerca de I'lnstitut. Aquestes tesis estan dirigides per investigadors
de I'ICAC

Vist que el Pla estratègic de I'ICAC (2007-2012) preveu la convocatòria de contractes laborals
temporals per a investigadors en formació.

Atès que en el pressupost de I'ICAC per a
2011, es preveu la convocatòria de 4
d'investigadors.

I'exercici del 2010, prorrogat inicialment per al
llocs de treball temporal par a la formació

l, d'acord amb les competències que tinc atribuïdes com a directora per I'article 14 dels
Estatuts de I'lnstitut i en ús de la delegació de competències atorgada pel Consell de Direcció
de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica a la direcció de I'lCAC, aprovada el dia 11 d'abril de
2002.

RESOLG:

Primer: Aprovar la convocatòria de 4 contractes per a la formació d'investigadors de I'ICAC
de I'any 2011, d'acord amb la crida que s'annexa a aquesta resolució.

Segon: El contracte laboral temporal, que se signarà amb el candidats seleccionats, es
formalitzarà sota la modalitat d'obra i servei determinat, serà amb dedicació a temps complet i

en el grup professional 19, d'acord al sistema de classificació professional vigent a l'lCAC.

Tercer: La Comissió de selecció de la convocatòria, que presidiré, estarà formada per 2
investigadors, un d'ells extern a I'lCAC. L'administrador i I'investigador de l'ICAC seran els
encarregats de reunir-se amb els candidats seleccionats.

Contra aquesta resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant el Consell
de Direcció de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, els acords del qual esgoten la via
administrativa (art. 4.2 dels Estatuts de I'lnstitut Català d'Arqueologia) en el termini d'un mes
a comptar a partir de l'endemà de la resolució, d'acord amb I'article 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
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-Vlsabel Rodà de Ll tGaratà

Directora eoloqia clìssic=

Tarragona, 12 de gener de 2011
(01 7.35-ResDir. Convocatòria IFL 201 l.doc jpe)

Pl d'en Rovellat, s/n, 43003 Tarragona . Telèfon 977 24 91 33 . Fax 977 22 44 OO. rww rcac m . info@icac net . CIF S-4300033-J



l=l=t=

ICAC'
lnstitut Gatalà
d'Arqueologia Glàssica

GONVOCATÒN¡N DE CONTRACTES DE FORMACIÓ D'INVESTIGADORS DE
L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) (http://icac.net) és un centre de
recerca públic creat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili,
amb la participació del Consell lnteruniversitari de Catalunya. Té com a finalitat la
recerca, la formació avançada í la difusió de la civilització i de la cultura clàssiques. El
seu àmbit d'estudi comprèn l'arc mediterrani on es desenvoluparen les cultures grega
i romana així com els altres pobles que hi estan relacionats directament. L'lnstitut té
com a objectiu primer contribuir a incrementar de manera significativa la investigació
en aquesta àrea de coneixement, enfortint la recerca bàsica i la innovació teòrica i

metodològica a través de línies, programes i projectes de recerca.

L'ICAC, com a institut universitari adscrit a la URV, dur a terme una actuació potent
en el camp de la formació avançada, amb un màster oficial interuniversitari en
Arqueologia Clàssica i un doctorat en Arqueologia. En aquesta tasca l'lnstitut
col'labora activament en la nova organització acadèmica fruit de la integració en
l'Espai Europeu d'Estudis Superiors amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la
Universitat Rovira i Virgíli, l'Université de Provence i la Seconda Università degli Studi
di Napoli.

Des del començament de la seva activitat, l'lnstitut ha convocat ajudes per promoure
la formació d'investigadors amb la redacció de tesis doctorals. El Pla estratègic de
I'ICAC (2007-2012) preveu la convocatòria de contractes laborals temporals per a
investigadors en formació. Amb la figura de l'investigador en formació, I'lnstitut pretén
ajudar a desenvolupar la seva tesi doctoral en el marc dels projectes i programes de
recerca de I'lnstitut. Aquestes tesis estaran dirigides per investigadors de I'ICAC.

Els contractes, amb una durada inicial de 2 anys i una durada màxima de 3 anys,
preveuen la contractació de 4 arqueòlegs que disposin de la suficiència investigadora
(DEA) o bé que hagin cursat un màster relacionat amb l'àmbit de l'arqueologia
clàssica i que estiguin interessats a participar en les activitats de I'ICAC. Els
candidats hauran d'haver assolit la suficiència investigadora o finalitzat el màster en
el curs 2OO7-2OOB o posteriors.

Les sol'licituds, d'acord amb el model normalitzat disponible tant a la pàgina web de
l'lnstitut (http://www.icac.net/) com a la secretaria del centre (pl. d'en Rovellat, s/n,
43003, Tarragona; tel. +34 977 249 133; fax +34 977 224 4O1), s'hauran d'adreçar a
la directora de I'lCAC.

Els candidats hauran de presentar, juntament amb l'imprès de sol'licitud, la
documentació que s'enumera a continuació:

1. Currículum.
2. Certificat de l'expedient acadèmic universitari detallat de la llicenciatura i del
diploma d'estudis avançats (DEA) o d'un màster relacionat amb l'àmbit de
l'arqueologia clàssica.

Pl- d'en Rovellat, s/n, 43003 Tarragona . Telèfon 977 24 9'l 33. Fax 977 22 44 OO. ryww rcac ner . info@icac net . CIF S-4300033-J
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3. Proposta raonada del projecte de tesi doctoral que realitzaria a I'ICAC (màxim 2
pàgines). Les propostes han de tenir en compte els programes i projectes de recerca
de I'lnstitut, que són consultables en la pàgina web de l'ICAC.
4. Nom de I'investigador de I'ICAC que està disposat a dirigir la tesi doctoral i, si

s'escau, dels codirectors.
5. Nom i adreça de contacte d'un professor universitari o investigador especialitzat en
el seu camp de recerca, de qualsevol nacionalitat, que pugui informar sobre el
candidat.

La documentació es podrà fer arribar per correu ordinari, entregar personalment a la
secretaria o lliurar-la per qualsevol dels mitjans establerts en I'article 38 de la Llei
3O11992, de 20 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

S'estableix, com a primer termini de presentació de sol'licituds, el 31 de gener de
2011.

La valoració dels candidats la farà una Comissió de selecció, que serà nomenada per
la direcció de I'ICAC i que tindrà en compte, a més de les propostes de tesis
doctorals, I'adequació als objectius científics de I'ICAC i la disponibilitat de recursos.
Si ho considera oportú, aquesta Comissió entrevistarà els candidats. La Comissió
aprovarà una relació dels candidats per ordre de precedència del resultat de la
valoració que presentarà a la direcció de l'|CAC.

L'ICAC es posarà en contacte amb els candidats seleccionats per pactar el projecte
de tesi doctoral, la seva direcció acadèmica, el projecte o programa de recerca de
l'ICAC on s'inscriu i l'inici del contracte. El nombre màxim de candidats seleccionats
serà de 4 i es podrà proposar 2 candidats de reserva.

Atesa la valoració feta per la Comissió de selecció i el resultat de les reunions
hagudes amb els candidats, Ia direcció de I'ICAC resoldrà la convocatòria amb
l'adjudicació dels contractes, l'acceptació dels quals es formalitzarà amb la signatura
del corresponent contracte laboral.

El doctorand tindrà la matrícula i la tutoria gratuïtes de la tesi en el programa de
doctorat d'arqueologia en què participa l'lCAC. El contracte laboral temporal, que se
signarà amb el candidats seleccionats, es formalitzarà sota la modalitat d'obra i servei
determinat i serà amb dedicació a temps complet.

La resolució de la present convocatòria es farà abans del 11 de març de 2011 i es
comunicarà personalment a cadascun dels candidats.

Per a més informació, cal adreçar-se a la Sra. Ana Gallego (aqalleqo@icac.net tel.
977 24 91 33 ext.214)

Tarragona, 12 de gener de 2O11
(017.35-Crida contractes IFL 201 1 .doc lpe)

Pl d'enRovellat,s/n,43003Tarragona.Telèfon5772491 33.Fax9772244OO.vr'wwrcocm'info@icacnet.ClFS-4300O33-J
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CONVOCATÒRIA DE CONTRACTES DE FORMACIÓ D'INVESTIGADORS DE
L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

IMPRÈS DE SOL.LICITUD

Sol'licito participar a la convocatòria de contractes de formació d'investigadors de
l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica de I'any 2011 i les meves dades acadèmiques,
de proposta de tesi doctoral i del professor o investigador de contacte són:

Dades personals del sol.licitant
Nom
Coqnoms
Data de naixement
DNI / NIF
Adreca
Població
Codi postal
Telèfon ifax
Adreca electrònica

Dades acadèmiques del sol.licitant
Llicenciatura
Universitat
Any de llicenciatura
o títol equivalent (si
s'escau)

Diploma d'Estudis
Avançats

Programa de Doctorat:

Universitat:

Estudis de Màster

Màster:

Universitat:
EF
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Títol provisional del projecte
de tesi doctoral

Dades de contacte d'un
professor universitari o
investigador especialitzat en
el seu camp de recerca, de
qualsevol nacionalitat que
pugui informar sobre el
candidat

Nom:

lnstitució:

Adreça de contacte:

Pl. Rovellat, sin 43003 Tarragona. Tel.977 24 91 33 Íax977 22 44 00. httÞ://wv,/vr.icac.net info@icac.net CIF: S-4300033-J
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Presento els documents següents:

a) Fotocòpia del DNl, NIF o passaport
b) Currículum
c) Certificat de l'expedient acadèmic universitari detallat de la llicenciatura i del

diploma d'estudis avançats (DEA) o d'un màster relacionat amb l'àmbit de
l'arqueologia clàssica.

d) Proposta raonada del projecte de tesi doctoral que realitzaria a I'ICAC (màxim 2
pàgines). Les propostes han de tenir en compte els programes de recerca de
l'lnstitut, que són consultables en la pàgina web de I'ICAC.

DECLARACIÓ

Com a sol'licitant declaro que són certes i completes les dades d'aquesta sol'licitud,
així com tota la documentació annexa.

Signatura del sol'licitant

,de de 2011
(G017.35 - Sol.licitud lnvestigadors en Formació.doc mpr)

SRA. DIRECTORA DE L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

Pl. Rovellat, s/n 43003 Tarragona. 1e1.977 2491 33fax977 22 44 00. http://wvru.icac.net info@icac.net CIF: S-4300033-J


