CONVOCATÒRIA DE COL·LABORADORS PER AL PROJECTE CATCAR
L’Institut d’Estudis Catalans necessita contractar 2 col·laboradors externs per al projecte CATCAR: patrimonio digital
al servicio de la innovación social (EFA296/19 CATCAR).
Aquest és un projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), mitjançant el programa
Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), creat per la Unió Europea, i té com objectiu oferir a la
societat un servei digital innovador basat en el patrimoni immaterial, articulant-se entorn a dos eixos
complementaris:
1) creació d’una plataforma virtual que allotjarà la documentació històrica relativa a la Catalunya carolíngia,
amb reproducció d’originals i recreació cartogràfica (espacial i temporal) d’aquest període històric;
2) creació d’aplicacions lúdiques i didàctiques, així com experiències immersives i interactives que faran
reviure l’època carolíngia a partir de la documentació original.
Aquest projecte està format per un partenariat liderat per l’Institut d’Estudis Catalans i que té com a socis l’Institut
Mediterrani d'Estudis i Recerca en Informàtica i Robòtica (IMERIR), la Universitat de Barcelona (UB), els Arxius
Departamentals dels Pirineus-Orientals (ADPO/CD66), la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD) i, com a soci
associat, la Universitat de Lleida (UdL).
Descripció de la tasca a realitzar:
Marcatge dels documents carolingis introduïts a la base de dades del projecte CATCAR, corresponents als documents
publicats a la Catalunya carolíngia, I, II, III i IV
Durada de la col·laboració :
De l’1 de juny de 2020 al 30 d’abril de 2021.
Honoraris :
A concretar amb els candidats.
Les persones interessades hauran de tenir disponibilitat horària i flexibilitat per acudir a les dependències de l’IEC
quan siguin convocades pels responsables del projecte o quan ho requereixi l’execució de les tasques encomanades.
Si fossin subjectes obligats, prèviament a l’inici de la prestació del servei, acreditaran que estan al corrent de
pagament de les seves obligacions amb el règim especial dels treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA).
Les persones interessades han d’enviar, per correu electrònic, abans del 20 de maig de 2020, el seu curriculum vitae
al Servei de Recursos Humans de l’Institut d’Estudis Catalans (recursos.humans@iec.cat), i han d’indicar la referència
CATCAR3/2020.
Barcelona, 5 de maig de 2020
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.
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