
   

 

 

 
 

 

CONVOCATÒRIA DE MONITOR/A D’ASSAIGS CLÍNICS UICEC (REF.: 2017/38) 
 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: Es convoca un contracte d’una durada de 6 mesos amb la finalitat de 

realitzar tasques de monitor/a d’assaigs clínics en el grup de la UICEC (Unidad de Investigación Clínica y 

Ensayos Clínicos) de SCReN (Spanish Clinical Research Network), dintre de la Plataforma de Unidades de 

Investigación Clínica y Ensayos Clínicos subvencionada a través de la convocatòria de l’Acción Estratégica en 

Salud del Instituto de Salud Carlos III. Exp. PT13/0002/0038. 

 

2. ES REQUEREIX: 

a) Estar en possessió del títol de Llicenciatura d’àrees de coneixement relacionades amb les ciències de la 
salut (Farmàcia, Biologia, infermeria o similar).  
b) Formació de postgrau, màster en Farmacologia o en monitoratge d’assaigs clínics indispensable, i  
formació prèvia en l’àrea d’assaigs clínics.  
c) Disposició per treballar en l’àrea de la monitorització d’assaigs clínics. 
d) Disposició per treballar en equip. 
e) Es valorarà experiència prèvia en activitats de Clinical Research Associate.  
f) Acreditar un bon nivell d’ anglès. 

  

3. FUNCIONS: Les tasques a portar a terme són la monitorització d’assaigs clínics dintre de la plataforma 

estatal SCReN, de suport de la recerca independent recolzada per l’Instituto de Salud Carlos III, tant al nostre 

centre com a centres de la plataforma dintre de l’àmbit geogràfic regional o estatal.  

Específicament: 

 Col·laboració en l’elaboració de la documentació, preparació i manteniment de l’arxiu de 

l’investigador, de farmàcia i del promotor. 

 Contacte amb els gestors de projectes, els  investigadors i coordinació amb els equips 

d’investigadors del nostre i d’altres centres. 

 Contacte i tràmits amb CEIms, AEMPS, Comunitats Autònomes i assegurances. 

 Revisió de contractes entre el promotor i els centres. 

 Realització de visites d’inici, seguiment i tancament dels estudis tant del nostre centre com d’altres 

que participin en els estudis. 

 Seguiment del procés de l’estudi i col·laboració en l’elaboració d’informes de seguretat anuals. 

 Control de la comptabilitat del medicament en investigació. 

 Control documentació del Quadern de Recollida de Dades i Bases de Dades. 

 Col·laboració en l’elaboració d’informes finals. 

 Col·laboració en l’elaboració i revisió de PNTs relacionats amb SCREN. 

 



   

 

 

 

 

4. S’OFEREIX:  

a) Salari brut anual de 22.505,54 €, distribuïts en 12 pagues 

b) Contracte a jornada complerta 
c) El contracte s’iniciarà l’1 de juliol de 2017. 
 

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 11 de juny de 2017. 
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