
S’OFEREIX:  

Una posició predoctoral per a incorporar-se en el GIOTEC (Grup d’Investigació en Oncologia 

Translacional, Epidemiològica i Clínica) de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) 

per a realitzar la tesi doctoral en el projecte “Càncer de mama i metabolisme lipídic”.  Es vol 

determinar el paper del metabolisme lipídic del teixit adipós peritumoral en la progressió del 

càncer de mama per tal de definir noves dianes terapèutiques. S’investigarà la implicació dels 

àcids grassos i de les seves proteïnes transportadores (FABP4, FABP5, FAT/CD36, FATP, FABPpm) 

en la proliferació, invasió i migració de les cèl·lules tumorals.  

Investigadors principals: Dr. Josep Gumà i Dra. Sandra Guaita Esteruelas.  

Requisits dels candidats:  

- Es busca una persona llicenciada o graduada en Ciències de la Salut (Biologia, 

Bioquímica, Biotecnologia, Farmàcia o Medicina), amb estudis finalitzats amb data 

posterior a l’1 de gener de 2012. 

- Nota mitjana mínima de l'expedient acadèmic igual o superior a 7,5  o una nota a partir 

de 2.  

- És imprescindible haver finalitzat els estudis de màster o estar realitzant actualment els 

estudis necessaris per a ser admès a un programa de doctorat.  

- Es valorarà tenir coneixements avançats d’anglès (equivalent com a mínim a B2).  

- Es valorarà positivament experiència en l’àmbit de la oncologia, biologia molecular i 

cel·lular.  I tenir publicacions i comunicacions a congressos en aquests camps. 

- Persona organitzada, metòdica, amb alta motivació i iniciativa. Ha de tenir habilitats per 

treballar en equip i de manera independent. 

- La incorporació del candidat/a en principi hauria de ser a partir del Gener de 2018 i es 

valorarà la possibilitat de demanar beca predoctoral per convocatòria pública.  

Condicions laborals: 

- Jornada completa (40h setmanals). 

- Durada del contracte d’1 any i es podrà prorrogar anualment en el marc d’aquest 

programa fins a un màxim de 3 anys, sempre que es compleixin els requisits previstos a 

les corresponents convocatòries de renovació. 

 

Per a més informació i presentació de currículums vitae, contactar amb Sandra Guaita Esteruelas 

(sandra.guaita@urv.cat). Si us plau enviar CV i còpia de l’expedient acadèmic. Data límit de 

presentació de CV: 31 de gener de 2017 (ampliable segons convocatòria). 

 


