Projecte finançat per l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) i el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Oferta: Un contracte a temps parcial per a expert sord en recerca lingüística al Laboratori de
llengua de signes catalana (LSCLab) del Grup de Lingüística Formal (GLiF), dins el projecte
MICRODIAC(H)RO.
Informació bàsica


Dades i referència del projecte AEI-MINECO/FEDER: “Microdiachrony in endangered
languages across modalities (MICRODIAC(H)RO)” (PID2020-119041GB-I00). Ministeri
d’Economia i Innovació/AEI. Co-IPs Gemma Barberà i Josep Quer. PID2020-119041GBI00/AEI/10.13039/501100011033.



Breu descripció de la plaça: El candidat seleccionat treballarà 7,5 hores setmanals en les
tasques de recerca del projecte. La durada inicial del contracte és de l’1 de novembre del
2021 al 30 d’octubre del 2022.












Perfil investigador: Grup 3 (tècnic especialista de suport a la recerca)
Àrea d'investigació: Lingüística
Tipus de contracte: Temporal
Jornada de treball: A temps parcial
Hores per setmana: 7,5
Sou brut mensual: 514 €
Data límit d'inscripció: 27/10/2021
Data prevista d'inici del treball: 01/11/2021
Data aproximada de finalització: 31/10/2022
Com inscriure’s: enviar un correu electrònic a gemma.barbera@upf.edu i
josep.quer@upf.edu

Dades de contacte de l’organització contractant



Correu electrònic de les persones de contacte: gemma.barbera@upf.edu,
josep.quer@upf.edu
Telèfon: +34 93 542 11 36

Requisits





Nivell educatiu requerit: Grau
Habilitats / Qualificacions:
Signant natiu d’LSC
Coneixements del SSI

1
https://www.upf.edu/web/traduccio

Projecte finançat per l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) i el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)



Requisits específics:
o Experiència en anotació de dades de corpus
o Experiència en la publicació de materials en LSC i sobre LSC
o Domini de noves tecnologies informàtiques i audiovisuals (creació i manteniment de
bases de dades, disseny i elaboració de materials en suport digital, etc.)
o Domini d’internet
 Idiomes necessaris: LSC
 Experiència requerida en investigació: -Experiència en recerca lingüística de llengües de
signes de 5 anys com a mínim

Informació addicional



Criteris d'elegibilitat: per mèrits i adequació al perfil sol·licitat.
Procés de selecció: Enviament de carta de sol·licitud i CV.
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