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PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT PER A LA CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE MATERIALS 
ARQUEOPALEONTOLÒGICS 

 
La Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA) és 
un centre de recerca, amb seu a Tarragona, creat el 2004 dins del programa CERCA de la 
Generalitat de Catalunya, (http://www.iphes.cat). Els seus objectius són la recerca, la 
docència i la socialització del coneixement en la Prehistòria i l’Evolució Humana en 
l'àmbit nacional i internacional. Actualment, IPHES està format per un equip d’unes 70 
persones entre personal investigador, personal tècnic de suport a la recerca i personal 
de gestió i administració. 
 
L'IPHES-CERCA compta amb la menció HR Exellence in Research de la Comissió Europea, 
que fa palès el seu compromís, mitjançant el Pla d’Acció HRS4R, amb les bones 
pràctiques, la transparència i la igualtat d'oportunitats en tots els seus processos de 
selecció. Ens complau considerar a totes les persones candidates qualificades per al lloc 
de treball, sense tenir en compte la seva raça, color, religió, sexe, orientació sexual, 
identitat de gènere, origen nacional, edat, discapacitat o qualsevol altra base protegida 
per la llei estatal o local aplicable, ja que el centre hi està compromès mitjançant les 
mesures del seu Pla d’Igualtat vigent. 
 
 
UBICACIÓ ORGÀNICA, SUPERVISIÓ 
 
La persona contractada donarà suport a les tasques de gestió pel funcionament del 
Laboratori de Conservació-Restauració del centre. Les tasques específiques de la 
persona contractada relacionades amb aquest laboratori estaran supervisades 
directament per la responsable dels Serveis Científics Tècnics. 
 
 
TASQUES ESPECÍFIQUES A REALITZAR 
 
- Diagnòstic i descripció de l'estat de conservació de les peces previ a les intervencions, 
durant els tractaments i una vegada finalitzats el treballs, mitjançant la redacció de 
fitxes tècniques i l'elaboració d'informes i memòries.  
- Intervencions directes de conservació i restauració.  
- Accions de conservació preventiva mitjançant l'elaboració d'embalatges i suports 
definitius per fer manipulables les peces durant l'estudi i facilitar l’emmagatzematge o 
el transport. 
-Participació als laboratoris de camp de les campanyes arqueo-paleontològiques 
vinculades als diferents projectes d’investigació del centre. 
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REQUERIMENTS 
 
Formació i coneixements essencials:  
 

- Formació superior específica en Conservació i Restauració de Béns Culturals 
(preferiblement en  l’especialitat d’Arqueologia). 

- Experiència en la restauració-conservació de restes arqueològiques i/o 
paleontològiques. 

- Experiència en treball de camp arqueològic i conservació i restauració in situ. 
- Experiència en registres 3D amb escàners de superfície i fotogrametria així com 

en la impressió tridimensional de materials arqueopaleontològics. 
 
Coneixements i experiència addicionals que es valoraran: 
 

- Nivell bàsic d’anglès (certificacions no necessàries, però recomanables).  
- Coneixements, al menys a nivell usuari, en l’ús dels següents softwares: Office 

(Word, Power Point i Excel), bases de dades (Filemaker Pro), Adobe Photoshop i 
altres softwares pel tractament d’imatges. 

- Es prioritzaran persones candidates amb experiència prèvia en entorns de recerca. 
 

Competències i capacitats que es valoraran: 
 

- Predisposició a la mobilitat per participar en treball de camp. 
- Iniciativa personal, actitud proactiva. Autonomia i capacitat de planificació.  
- Capacitat resolutiva davant les problemàtiques que puguin aparèixer.  
- Sentit de la responsabilitat i compromís.  
 
 

OFERIM 
 
Nº Vacants:1  
Tipus de contracte: Temporal  
Durada del contracte: 9 mesos a jornada completa (40h/setmanals), amb 1 mes de 
prova. 
Sou brut: 24.256,68 euros bruts anuals, repartits en 12 pagues. 
Jornada flexible: entrada de 8-9,30 i sortida de 16-17,30h.  
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PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 
 
Al correu electrònic jobs@iphes.cat, cal presentar la següent documentació: 
 
- Carta de presentació 
 
- Currículum Vitae acompanyat de la documentació acreditativa que, com a mínim, 
demostrin el compliment dels requisits indispensables de la convocatòria. 
 
*Totes les candidatures presentades sense la documentació requerida anteriorment, 
seran descartades del procés de selecció. 
 
 
Data límit de presentació de candidatures: 3 de gener  de 2022 
Incorporació previsible: 24 de gener de 2022 
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