
   

 

 

 
 

 

CONVOCATÒRIA D’UN TÈCNIC/A SUPERIOR (REF.: 2019/10) 
 

 

1. DESCRIPCIÓ DE L’OCUPACIÓ: L’IGTP precisa incorporar un/a estadístic/a i/o matemàtic/a en el Centre 
d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la sida de Catalunya (CEEISCAT) situat al Campus de Can Ruti de 
Badalona, amb la finalitat de donar tasques de recerca. 

 

2. ES REQUEREIX: 

a) Diplomatura, llicenciatura o grau en estadística i/o matemàtiques. També es valorarà graduat en ciències 
de la salut amb coneixements de bioestadística. 

b) Experiència professional acreditada, mínima de 2 anys (durant els darrers 6 anys), com a bioestadístic/a. 
c) Domini del llenguatge estadístic R i coneixements de SPSS, STATA i SAS 
d) Coneixements de llenguatge SQL 
e) Es valorarà: 

 Títol de Doctor en estadística i/o matemàtiques 

 Màster, especialment en Bioestadística 

 Experiència com a tècnic de suport a la investigació 

 Experiència en projectes de recerca nacionals i internacionals 

 Coneixements d’anàlisis longitudinals i models predictius 
 
f) Competències: Vocació de servei, bona predisposició pel treball en equip, iniciativa i orientació a 

resultats, gestió del canvi i innovació, comunicació empàtica, rigor, planificació i coordinació, impulsor/a 
del coneixement i assertivitat. 
 

Altres mèrits curriculars: 

 Formació en bioestadística i bioinformàtica avançada. 

 Participació en publicacions i / o comunicacions a congressos. 

 Alt nivell d'anglès. 
 

3. FUNCIONS:  

a) Suport i assessoria en aspectes estadístics en l’àmbit de la de la investigació clínico-epidemiològica 

aplicada a la salut pública. 

b) Disseny i pla d'anàlisi estadística per projectes associats a una cohort poblacional prospectiva de pacients 

VIH+.  

c) Explotació i anàlisi de les dades a través de tècniques estadístiques avançades, en particular anàlisis 

longitudinals. 

d) Suport a d’altres projectes relacionats amb l’activitat del centre. 

 



   

 

 

4. S’OFEREIX:  

a) Salari brut anual en funció de la vàlua del candidat/a distribuït en 12 pagues 

b) El contractat/ada tindrà una jornada laboral completa. 

c) La incorporació serà durant el mes de marc de 2019. 

d) Contracte per projecte d’investigació. 

 

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 18 de febrer de 2019 
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