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RESUM DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE L’INSTITUT CATALÀ D’ARQUEOLOGIA
CLÀSSICA (ICAC) PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR
PREDOCTORAL DE 2021 (CODI 017.70)
Contractes de recerca predoctoral 2021 (CIN) de l’ICAC
L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) convoca:
✔ 2 contractes de recerca predoctoral de formació, de quatre anys de durada.
Objectius:
✔ Dur a terme tesis doctorals en el marc dels projectes i programes de recerca de l’Institut.
✔ Fomentar la carrera investigadora del personal investigador en formació.
✔ Reforçar els equips i grups de recerca de l’ICAC.
Condicions d’elegibilitat
✔ Disposar d’un títol de màster que estigui relacionat amb l’àmbit de l’arqueologia, i estar
interessats o interessades a elaborar una tesi doctoral i participar en les activitats de l’ICAC.
✔ Haver finalitzat el màster amb posterioritat a l’1 de gener de 2017.
✔ No haver gaudit d’un contracte predoctoral, a l’ICAC o a qualsevol altra entitat, per un temps
superior a dotze mesos.
✔ El director o la directora de la tesi doctoral:
o
o
o
o

Ha de ser un investigador o una investigadora propi/a o vinculat/da a l’ICAC, de nivell
R3 o R4 i responsable principal d’un projecte de recerca finançat.
Només podrà avalar una sol·licitud d’aquesta convocatòria.
Ha de ser membre del programa de Doctorat interuniversitari en Arqueologia Clàssica
(URV-UAB-ICAC).
Haurà de conformar la memòria presentada per la persona sol·licitant.

✔ La memòria ha d’estar escrita en català, espanyol o anglès.
✔ La retribució bruta del contracte serà la corresponent al nivell I11, de 1.177,95 € mensuals, els
dos primers anys. El tercer any la retribució bruta serà la corresponent al nivell I10, de 1.262,09 €
mensuals. I el quart any de contracte, la corresponent al nivell I9, de 1.577,61 € mensuals. La
persona contractada percebrà la retribució bruta mensual catorze vegades l’any, o la part
proporcional que correspongui al temps treballat.
Sol·licitud
✔ Les sol·licituds s’han d’emplenar d’acord amb el model normalitzat de la convocatòria CIN21
(Annex I de les Bases), que està disponible a la pàgina web de l’ICAC (http://www.icac.cat/quisom/treballar-a-licac/).
✔ Les sol·licituds han d’incloure la següent documentació:
1. Imprès de sol·licitud (Annex I de les Bases)
2. Imprès de les dades curriculars de la persona sol·licitant (Annex II de les Bases).
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3. Documentació que acrediti les dades curriculars presentades (certificats de l’activitat
investigadora, contractes, beques, ajudes i formació complementària, portades o primeres
pàgines de les publicacions i dels mèrits curriculars indicats).
4. Breu memòria, de màxim 3.000 paraules, de la proposta de tesi doctoral.
5. Carta de motivació de la persona sol·licitant que manifesti l’interès i compromís amb la
proposta de tesi doctoral i amb l’equip de recerca de l’ICAC.
6. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant.
7. Fotocòpia del títol de grau o llicenciatura, o bé del resguard acadèmic corresponent.
8. Fotocòpia del certificat acadèmic oficial dels estudis de llicenciatura o grau.
9. Fotocòpia del títol del màster, o bé del resguard acadèmic corresponent.
10. Fotocòpia de l’expedient acadèmic dels estudis de màster amb la nota mitjana.

Termini de presentació
✔ El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Calendari previst
✔ Termini de presentació de sol·licituds: juny de 2021.
✔ Avaluació: juliol de 2021.
✔ Resolució: setembre de 2021.
✔ Incorporació: a partir de d’octubre de 2021 (en un termini màxim de 3 mesos a partir de la
resolució de la convocatòria).
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