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CONVOCATÒRIA REF.: 013-2017 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA. 

1.  PLAÇA CONVOCADA. 

1.1. Es convoca el procés selectiu per a la cobertura d’1 plaça de investigador a l’INSTITUT 
D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte 
d’investigació “Identification of molecular mediators of signalling from intestine to insulin 
sensitization and the browning of adipose tissue: role of LBP and FGF15/19”, amb  codi oficial 
201612-31 i finançat per la Fundació La Marató de TV3, en la següent categoria professional:  

Investigador/a Pre-doctoral 

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada: 

− Processament de mostres clíniques. 

− Fenotipació metabòlica i bioquímica de participants/pacients. 

− Purificació i anàlisis de ARN, ADN i proteïnes.  

− Realització d’experiments in vitro. 

− Elaboració d’informes periòdics sobre la feina realitzada i redacció d’articles científics. 

Requisits dels aspirants:  

− Titulació de Llicenciat/da o Graduat/da en Biologia. 

− Haver obtingut la titulació l’any 2015 o posterior 

− Experiència en tècniques de biologia molecular relacionades amb purificació i anàlisis de ARN, 
ADN i proteïnes de teixit adipós, en processament de mostres clíniques i models 
d’experimentació in vitro relacionats amb diferenciació adipocitària i adipogènesis. 

Es valorarà: 

− Que estigui realitzant o hagi realitzat el Màster en Biologia Molecular i Biomedicina, 
preferiblement de la UdG. 

− La motivació del candidat/a per la realització de la tesis doctoral. 

− Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció 
amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.  

− Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina. 

 



                                                                    

 

 
 
 
 
 

NIF: G-17.432.592 · C/ Doctor Castany, s/nº - Edifici M2 – Parc Hospitalari Martí i Julià – 17190 – SALT (Girona) ·                 
Tel: (+34) 872 987087 · Fax: (+34) 972 48 54 22 

A/e: fundacio@idibgi.org · www.idibgi.org 

S’ofereix: 

− Tipus de contracte: temporal 

− Jornada: temps complet 

− Durada: fins a la finalització del projecte (aprox. 3 anys) 

− Incorporació prevista: finals de juny  

− La retribució bruta anual serà fixada d’acord al pressupost aprovat del projecte. 

Presentació de Sol·licituds: 

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la 
sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la 
titulació obtinguda. 

Lloc de Presentació:  

1. Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça) 

Termini Presentació: 

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  24 de maig de 2017. 

1.2. La contractació s’efectuarà segons el previst en l’Article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 
24 de març, pel qual s’aprova el text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que 
disposa l’art. 2 del Reial Decret 2720/98, de 18 de desembre (B.O.E. de 8 de gener de 1999), Llei 
12/2001, de 9 de juliol (B.O.E. de 10 de juliol) i disposicions concordants. 

Es té en compte el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones, d’acord amb l’article 14 de la 
Constitució Espanyola, la Directiva Comunitària de 9 de febrer de 1976 i el previst en l’Acord del 
Consell de Ministres de 4 de març de 2005, pel que s’aprova el Pla per la igualtat de gènere en 
l’Administració General de l’ Estat. 

Es té en compte l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat segons l’apartat 2n de 
l’Article 1 de la Llei 51/2003 de 2 de desembre d’ igualtat d’ oportunitats i es reserva el 5% de les 
vacants sempre i quan superin els processos selectius i acreditin la discapacitat i la compatibilitat 
amb el desenvolupament de les tasques de manera que progressivament obtinguem el 2% del total 
de la plantilla. 

Salt, a 20 d’abril de 2017. 
 
 
 
 
 

Sra. Anna Ribas 
Gerent   


