
 
 

CRIDA PER CONTRACTAR PERSONAL INVESTIGADOR EN ARQUEOLOGIA BIOMOLECULAR 
 

1. DESCRIPCIÓ GENERAL 

L’IPHES és un centre de recerca de la xarxa CERCA de la Generalitat de Catalunya 
(www.iphes.cat). Jurídicament és una fundació i els seus fins fundacionals són la recerca, la 
docència i la socialització del coneixement en Prehistòria i Evolució Humana. L’IPHES 
desenvolupa una recerca transdisciplinar a partir de les ciències de la vida i de la terra. L’any 
2017 va aconseguir una distinció de la Comissió Europea com a centre HRS4R, ja que està 
compromès a generar un entorn estimulant i favorable de treball mitjançant la implantació 
d’un pla de millora de recursos humans. 

L’IPHES oferta un contracte de recerca de curta durada en l’àmbit de l’Arqueologia 
biomolecular. 

La persona seleccionada formarà part del laboratori d’Arqueologia Biomolecular de l’IPHES i de 
l’UCO de Paleontologia, i desenvoluparà la seva recerca en l’estudi dels jaciments 
Iberomauritans Tahya 4 i Aïn Tifirassine (Jerada, Marroc Oriental) descoberts per IPHES 
recentment. Els treballs a executar comprenen: 

- Estudi del registre arqueològic i de documentació disponible tant a partir de 
l’excavació realitzada al 2019 com a partir de la bibliografia disponible per a l’àrea 
d’estudi. 

- Preparació de la campanya d’excavació i realització dels treballs arqueològics dels 
jaciments de Tahya 4 i Aïn Tifirassine durant la missió de 2020. 

- Elaboració d’una primera publicació amb els resultats obtinguts en 2019 i 2020 en una 
revista indexada i amb factor d’impacte. 
 

A més, és d’esperar que la persona seleccionada elabori un projecte nou per convocatòria 
competitiva en entitats internacionals a partir dels resultats obtinguts, capaç d’articular 
recerca en arqueologia prehistòrica del Marroc Oriental tot aplicant les tècniques de 
l’arqueologia biomolecular. 

 

2. CAMPS DISCIPLINARS 

Arqueologia biomolecular arqueologia prehistòrica, transició Pleistocè-Holocè, arqueologia 
dels assentaments, zooarqueologia. 

 

3. REQUERIMENTS 

 A-     Experiència en recerca 

  

CAMP DISCIPLINAR: Arqueologia prehistòrica (més de 15 anys d’experiència) 

CAMP DISCIPLINAR: Transició Pleistocè – Holocè (més de 10 anys d’experiència) 

CAMP DISCIPLINAR: Arqueologia dels assentaments (més de 10 anys d’experiència) 

CAMP DISCIPLINAR: Zoorqueologia (més de 10 anys d’experiència) 

CAMP DISCIPLINAR: Arqueologia Biomolecular (més de 10 anys d’experiència) 

 



 
  

B-     Altres requeriments 

  

NIVELL DE FORMACIÓ: Arqueologia prehistòrica; títol de doctor 

LLENGÜES:  

- Castellà: llengua materna 

- Anglès: Excel·lent 

 

C-  Complements/ Qualificacions òptimes: 

- Experiència en arqueologia prehistòrica al Maghreb  

- Experiència en direcció i participació d’excavacions arqueològiques de cronologia 
prehistòrica, d’àmbit nacional i internacional 

- Experiència en bioarqueologia i estudis dels canvis de les dinàmiques d’explotació dels 
recursos animals durant la transició del mode caçador- recol·lector a agrícola-ramader  

- Experiència en direcció i redacció de projectes de recerca per convocatòries Europees 
de finançament 

- Docència universitària acumulada en Prehistòria i Evolució Humana 

 

 D – Requeriments específics: 

- Més de 8 anys d’experiència Post-doctoral, amb contracte competitiu 

- Experiència en publicació en revistes indexades (preferiblement de nivell Q1) en les 
categories: Arqueologia, Evolució Humana, Prehistòria i Multidisciplinàries 

- Al menys 4 anys d’experiència internacional en centres de recerca. 

- Coordinació i/o participació en projectes de recerca finançats per la EU. 

- Experiència en estudis d’isòtops estables en registre fòssil 

- Experiència de direcció d’excavacions arqueològiques prehistòriques 

 

4. CRITERIS D’ELEGIBILITAT 

- Beatriu de Pinós fellowship (0-5 punts) 

- Recerca (publicacions i participació en projectes) i docència en Arqueologia prehistòrica: (0-5 
punts) 

- Experiència en Arqueologia prehistòrica dels assentaments magrebins durant Pleistocè final i 
Holocè inicial: (0-5 punts) 

- Grau d’experiència en arqueologia biomolecular: (0-5 punts) 

- Estades a centres de recerca internacionals sobre arqueologia biomolecular (0-5 punts) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 punts – no compleix criteris d’elegibilitat (el candidat/a serà automàticament exclòs del 
procés de selecció. 

1-5 punts (1 mínima puntuació i 5 màxima puntuació per a cada criteri) 



 
 

5. TIPUS DE CONTRACTE: Temporal 

6. NÚMERO DE VACANTS: 1 

7. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: 

Les persones candidates han d’enviar un correu electrònic a jobs@iphes.cat amb el seu CV. 

Termini per presentar candidatures: 30/06/2020 


