Convocatòria d’una plaça de col·laborador/a d’investigació
per al projecte Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL)
L’Institut d’Estudis Catalans cerca la col·laboració d’una persona especialista perquè s’integri en el
projecte Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL).
L’objectiu d’aquest programa de recerca és la realització de recerca sobre les inscripcions romanes de la
Tarraconensis i de la Itàlia Septentrional, amb l’elaboració de la base de dades corresponent i el trasllat a
dispositius electrònics, així com la publicació dels resultats al Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL).
Es pot trobar més informació sobre l’abast d’aquest projecte de recerca a l’adreça d’Internet:
https://www.iec.cat/recerca/projecte1.asp?codi=PUAI-CIL.
Els candidats han de ser membres d’algun país de la Unió Europea i el perfil que han de tenir es correspon
amb el d’un doctor/a especialitzat en epigrafia llatina que hagi publicat en aquesta especialitat i tingui
experiència en la realització de fitxes epigràfiques i bons coneixement d’epigrafia hispànica per tal de
confegir les fitxes corresponents al Conventus Tarraconensis. Ha de tenir bons coneixements de llengua
llatina i grega, i capacitat per a redactar en llatí.
Les persones aspirants també han de tenir coneixement de les normes del Corpus Inscriptorium Latinarum
i experiència en la redacció en llatí de fitxes per a aquest Corpus.
És imprescindible el coneixement avançat de la llengua italiana, estar familiaritzat amb la bibliografia de la
Itàlia Septentrional per tal de poder estudiar els mil·liaris d’aquesta regió i acreditar també bons
coneixements de la llengua alemanya amb vista a l’aplicació de les normes editorials.
La retribució s’establirà en funció del currículum i la vàlua del candidat o candidata, i també d’acord amb
els recursos del projecte.
La vinculació al projecte es formalitzarà mitjançant un contracte per obra o servei, a temps parcial, que
tindrà una durada màxima de divuit mesos.
Les persones interessades han d’enviar el curriculum vitae, per correu electrònic, al Servei de Recursos
Humans de l’Institut d’Estudis Catalans (recursos.humans@iec.cat), i han d’indicar la referència CIL2018.
Institut d’Estudis Catalans, 31 de maig de 2018

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC) amb la finalitat de la gestió de la present convocatòria. Les vostres dades no seran cedides a tercers, i seran
destruïdes de manera automàtica al cap de cinc anys. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,
limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47,
08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat.

