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CONVOCATÒRIA INVESTIGADOR/A PRE-DOCTORAL (REF.: 2016/47)

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: Es convoca un contracte d’una durada de 6 mesos, amb la
finalitat de coordinar un projecte pilot que permeti conèixer l’acceptabilitat i viabilitat d’una
intervenció de reducció de danys en dones que consumeixen drogues per via injectada.
Lloc de treball: Fundació Àmbit Prevenció (Barcelona)

2. ÉS REQUEREIX:
·
·
·
·

Estar en possessió del títol de llicenciat/ada en ciències de la salut (medicina, farmàcia,
psicologia,...) amb experiència en salut pública, en concret en estudis conductuals
Experiència en mètodes qualitatius de recerca social i de salut i mètodes d'anàlisi
d’entrevista, en concret en realització de grups focals
Experiència en formació amb enfocament de gènere, i de treball amb dones i consum de
drogues
Acreditar un bon nivell d’ anglès i català escrit.

3. FUNCIONS: Les tasques a portar a terme són:
·
·
·
·

Revisió bibliogràfica de les intervencions de reducció de danys amb enfoc de gènere que
hagin mostrat eficàcia a nivell europeu
Realitzar un estudi qualitatiu amb grups focals i un anàlisi de continguts per tal d’
entendre els patrons de consum, practiques de risc, barreres i facilitadors de l’adquisició
de mesures preventives en dones injectores
Elaborar la proposta d’intervenció amb enfoc de gènere
Coordinar l’estudi pilot per tal de avaluar l’acceptabilitat i viabilitat de la proposta
d’intervenció

4. S’OFEREIX:
a) Salari brut mensual de 2.323,24 euros, distribuït en 6 pagues
b) El/la contractat/da tindrà una jordana laboral de 40 hores setmanals
c) El contracte s’iniciarà el 15 de juliol de 2016
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5. PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:
Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu
CV i contacte de 2-3 referències per email a l'adreça rrhh@igtp.cat, indicant la referència de
l'oferta en l'assumpte.
Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades
6. TERMINI DE PRESENTACIÓ:
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 13 de juliol de 2016
7. COMISSIÓ AVALUADORA :
Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió presidida pel director científic, el
director del projecte i un membre del Comitè Científic Intern.
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