
 

 

INVESTIGADOR POSTDOCTORAL 

Es busca candidat/a per a sol·licitar la convocatòria PERIS 2017 (Departament de Salut, Generalitat de 
Catalunya) per a  la incorporació de científics yi tecnòlegs.  

El candidat s’ incorporarà al Laboratori de Infeccions i Càncer de la Unitat de Infeccions i Càncer del 
Institut Català d’ Oncologia (ICO). 

El laboratori d’Infeccions y càncer  (INCA-LAB) te com activitat principal la detecció i genotipatge del 
Virus del Papil·loma Humà (VPH) en el context del programa de cribratge del carcinoma de cèrvix o del 
diagnòstic de carcinomes VPH associats  (orofaringe i ano-genitals no cèrvix).  Entre les línies d’ 
Investigació del INCA-LAB destaca la validació de noves tecnologies per a la detecció  i genotipatge del 
VPH, el desenvolupament d’ estudis dirigit a millorar la comprensió de la historia natural del VPH i el 
desenvolupament d’ estudis pre-clínics per al desenvolupament de nous marcadors moleculars amb 
aplicació clínica.  

L’ objectiu principal de la nostra línia de treball es desenvolupar noves eines que puguin ser transferides 
a la pràctica clínica per millorar la prevenció, diagnòstic precoç i tractament dels tumors VPH-associats. 

El candidat participarà activament en el desenvolupament d’ un estudi dirigit a identificar i validar nous 
marcadors moleculars associats al pronòstic i l’evolució clínica dels pacients amb carcinoma escamòs de 
cap i coll VPH-associat i no-associat utilitzant aproximacions genòmiques  com el anàlisis del perfil de 
expressió  de les biòpsies tumorals pre-tractament. 

Requisits:  

-Doctors en Biologia, Biotecnologia,  Bioquímica, farmàcia  o medicina amb formació demostrable en el 
àrea de la biologia molecular i/o cel·lular que hagin obtingut el títol de doctor en els darrers 10 anys. 

-Complir els requisits establerts a la convocatòria del ““Pla estratègic de recerca i innovació en salut 
(PERIS) 2016-2020 (Encara no publicada. Veure PERIS 2016, 
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/recerca). 

-Un mínim de 3-4 publicacions  indexades Q1/D1 (JCR 2014) com a primer autor o autor de 
correspondència. 

-Es valorarà: formació sanitària especialitzada (MIR, BIR, QIR, FIR, etc),  mobilitat nacional/internacional i 
experiència en anàlisis  de dades genòmiques. 

-Persones altament motivades i creatives, amb un interès per donar forma al seu propi projecte. 

S’ ofereix ( A la espera de la publicació Bases PERIS 2017) 

-Contracte de 3 anys 

-Retribució bruta de 3 anys 

- Incorporació a gener 2018 

persones interessades poden contactar i enviar CV a: 
Miquel Angel Pavón Ribas 
Laboratori d’ Infeccions i Càncer 
Programa Recerca en Epidemiologia del Càncer(PREC) 
Institut Català d' Oncologia (Barcelona)/IDIBELL 
E-Mail: mpavon@iconcologia.net 


