
BECA DE PROJECTE

L'Assut (Tivenys, Baix Ebre). Socialització d'un patrimoni arqueològic. Aquest projecte compta amb el finançament de la Diputació 
de Tarragona.

TASQUES FORMATIVES DE LA BECA

Formació en arqueologia de camp (consolidació destructures arquitectòniques).
Formació en documentació arqueològica (fotogrametria, dibuix arqueològic, etc.).
Formació en reconstrucció virtual i 3D arqueològic.
Formació en disseny web especialitzat en arqueologia.

COMPETÈNCIES ASSOCIADES A LES TASQUES FORMATIVES

1. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:

Metodologia de la recerca.
Gestió de la recerca, de la transferència del coneixement i de la innovació.
Difusió i divulgació de la ciència al públic especialitzat i al públic en general.

2. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DELS DIFERENTS ESTUDIS:

Dominar metodologies específiques, així com conèixer l''''activitat investigadora en els camps de coneixement de
l''''arqueologia protohistòrica mediterrània, de l''''arqueologia grega i romana i de l''''antiguitat tardana. Adquirir capacitats en
l''''àmbit de l''''arqueologia professional.
Familiaritzar-se amb les ciències experimentals que intervenen en l''''anàlisi arqueològica, ja sigui a nivell geològic, de
restitució paisatgística, de fauna i antropologia física, o d''''anàlisis fisicoquímiques dels materials.
Exercitar-se en el dibuix tècnic (materials), topogràfic i arquitectònic (excavacions), fotografia i familiarització amb les bases
de dades informatitzades.

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

Estudiant de postgrau (doctorat en arqueologia clàssica)

REQUISITS

Màster en arqueologia clàssica
Estudiant de doctorat
Domini avançat català i castellà (nivell C)
Domini de programari adequat per les tasques encomanades
Domini de xarxes socials
Coneixement del jaciment de LAssut
Responsabilitat

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

Nº de beques:  1

Retribució bruta mensual:  824.92 €

Hores setmanals:  25:00 h

Data inici:  01/01/2021 Data final:  30/06/2021 (durada màxima: 12 mesos)

Ubicació desenvolupament:  Jaciment arqueològic de LAssut (Tivenys, Baix Ebre) i Despatx 5.3 del Campus Catalunya.

Perfil d'Activitat URV: 7. Activitat de gestió.

7.2. Gestió informàtica.

8. Activitat a l'aire lliure.

EPI's:  -

Correu electrònic on rebre els Cv's:  jordi.diloli@urv.cat

Data límit recepció Cv's:  15/12/2020

Data: 11/12/2020
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