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Centro de investigación



Proxectos

Dialectoloxía e xeografía

lingüística

Corpus de lingua actual

Sociolingüística

Gramática

Onomástica

Galego-portugués

https://ilg.usc.gal/gl/proxectos

https://ilg.usc.gal/gl/proxectos


Corpus lingüísticos 

(orais / escritos)

Ferramentas

Recursos

Materiais para a vosa investigación



Materiais para a vosa investigación



Centro de traballo



Saídas laborais

● Contrato como Investigador/a colaborador/a

● Contrato como Investigador/a asociado/a

● Investigador/a en iniciación

● Predoutorais en formación

● Posdoutorais

● Programa Investigo

● Proxecto Nós

● Prácticas do MILA ou EMLEX

● Bolsa de iniciación á investigación para o alumnado de Máster



Investigador/a colaborador/a

● Requírese o título de Grao



Investigador/a asociado/a

● Requírese o título de Doutoramento



Investigador/a colaborador/a

● Funcións do persoal: realización de tarefas de investigación en

proxectos específicos

● Contratos indefinidos

*Contratos por circunstancias da produción: máximo 1 ano (< contratos por obra ou servizo)

Investigador/a asociado/a



Investigador/a en iniciación

● Funcións investigadoras que lle permitan obter a práctica

profesional investigadora adecuada ao nivel de estudos ou de

formación obxecto do contrato, previa á etapa de doutoramento.

● Estar en posesión dun título universitario de grao ou mestrado

dentro dos tres anos seguintes á terminación dos estudos (ou

cinco para una persoa con discapacidade).

● Non se poderá subscribir con quen xa teña experiencia profesional

na Universidade na mesma actividade por un tempo superior a tres

meses.

● A duración do contrato non poderá ser inferior a seis meses nin

exceder un ano.

● A formalización da matrícula nun programa de doutoramento será

causa de extinción do contrato.



Programa Investigo

● A través da Xunta

● SEPE: Servizo Público de Emprego Estatal

● Duración do contrato: 1 ano prorrogable

● Estar anotado nas listaxes do paro (CV completo – perfil)

https://sepe.es/HomeSepe/gl/Personas/encontrar-trabajo/plan-recuperacion-

transformacion-resiliencia/empleo-joven/programa-investigo.html

https://sepe.es/HomeSepe/gl/Personas/encontrar-trabajo/plan-recuperacion-transformacion-resiliencia/empleo-joven/programa-investigo.html


Proxecto

● O galego na sociedade e na economía da Intelixencia Artificial vai

xerar os recursos necesarios para colocar o galego na vangarda

das Tecnoloxías Intelixentes, nomeadamente naquelas áreas

relacionadas coas Tecnoloxías Lingüísticas e, de modo xeral, na

sociedade e economía da Intelixencia Artificial.

● Tarefas do Procesamento da Linguaxe Natural:

 Síntese de voz e recoñecemento da fala

 Tradución automática

 Corrección e avaliación lingüística automática

 Xeración de textos automáticos, extracción de

información, e resumidores automáticos [...]

https://nos.gal/

https://nos.gal/


Predoutoral en formación

● Funcións: consisten na realización de tarefas de investigación, no

ámbito dun proxecto específico e innovador.

● O persoal contratado nesta modalidade deberá estar en posesión

do título de licenciatura, enxeñaría, arquitectura, grao universitario

de polo menos 300 créditos ECTS (European Credit Transfer

System) ou máster universitario ou equivalente, e ter sido admitido

nun programa de doutoramento.

● Este persoal terá a consideración de persoal investigador

predoutoral en formación.

● Este persoal poderá colaborar en tarefas docentes (máximo de 180

horas = 60h/ano).



Posdoutoral

● Funcións: realización de tarefas de investigación, orientadas á

obtención dun elevado nivel de perfeccionamento e especialización

profesional, que conduza á consolidación da súa experiencia

profesional.

● Este persoal poderá prestar colaboracións complementarias en

tarefas docentes relacionadas coa súa actividade de investigación,

ata un máximo de 80 horas anuais ou, de ser o caso, o máximo que

estableza o programa de recursos humanos que financie o contrato,

de conformidade coa normativa aplicable, e co sometemento á

normativa vixente de incompatibilidades do persoal ao servizo das

administracións públicas.



Prácticas do MILA ou EMLEX

● O ILG recibe alumnado de prácticas:

 Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada (MILA)

 Máster Universitario Erasmus Mundus en Lexicografía

(EMLEX).

● Duración: 140h.



Bolsa de iniciación á investigación para o 

alumnado de Máster

● Financiación do Santander

● Duración: 7 meses

● A USC convoca bolsas de iniciación á investigación para

alumnos/as matriculados/as nun Máster oficial da USC e que se

inician na investigación.

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-master-usc-2021-2022

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-master-usc-2021-2022


Atentos/as!
https://www.instagram.com/ilg_usc/

https://imaisd.usc.es/seccion.asp?i=gl&s=-2-26-128-129

Benvidos/as!

https://www.instagram.com/ilg_usc/
https://imaisd.usc.es/seccion.asp?i=gl&s=-2-26-128-129

