
  

                              Referència: 18_78_PER                                                     
  

  

La Fundació Parc Taulí  
per la seva Àrea de Neurociències i Salut Mental 

 
OFERTA: 

 
LLOC DE TREBALL: 

1 Titulat/da Grau Superior (jornada  complerta) 
 
REQUISITS: 

 Llicenciatura en Psicologia. 
 Doctorat. 
 

ES VALORARÀ: 
 Curriculum vitae.  
 Experiència en desenvolupament i direcció de projectes científics.  
 Especialització en Neuropsicologia. 
 Formació en administració i anàlisi de proves neuropsicològiques. 

 Experiència en obtenció de dades en equips de recerca psicològica.  
 Formació documentada en conducció de terapia grupal.  
 Idiomes: indispensable castellà, català i anglès.  
 Capacitats de planificació, treball en equip, empatia, comunicació i rigorositat. 
 

S’OFEREIX: 
La persona candidata designada, es vincularà al projecte Acció instrumental de projectes de recerca 
orientats a l'àmbit de la salut mental de la convocatòria PERIS de la Generalitat de Catalunya, 
Projecte: SLT006/17/00352, mitjançant un contracte d’interinatge per vacant o transitòriament altres 
modalitats que en dret sigui possible, sense que aquesta perdin la condició d’interins i sempre pel 
temps imprescindible fins a la convocatòria reglamentaria de la plaça amb caràcter definitiu. 
Condicions laborals establertes segons les establertes en el conveni d’aplicació al centre.  
 
PROCES DE SELECCIÓ: 
Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull al present anunci i en el seu 
defecte per les bases tipus de convocatòria per ocupació de places vigents que es pot consultar en la 
pàgina web de l'entitat www.tauli.cat  
 
INFORMACIÓ, INSCRIPCIÓ, DOCUMENTACIÓ I TERMINI: 
Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç següent: http://bit.ly/2PNjYft  On 
caldrà adjuntar el currículum en format PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de 
la convocatòria, així com tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació dels 
mèrits individuals. Per a consultes en relació aquesta convocatòria us podeu adreçar a 
seleccio@tauli.cat , indicant el número de referència d’aquest anunci.  
 
Data de termini: 13 de gener de 2019   
 
Sabadell, 19 de desembre de 2018 
Codi: 5120 (FP108) 
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