
   

 

 

 
 

 

CONVOCATÒRIA DE UN/A INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL (REF.: 2019/23) 
 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: L’IGTP precisa incorporar un/a investigador/a predoctoral en el grup de 
Recerca d’Insuficiència Cardíaca i Regeneració Cardíaca (Grup ICREC) situat a l’Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol amb la finalitat d’oferir una beca predoctoral de 4 anys del programa FPI associada al projecte de 
recerca “Caracterización Multimodal del Sustrato Arrítmico tras la Terapia de Regeneración Cardiaca (ATP): 
Estudio traslacional en un modelo de infarto de Miocardio Crónico.” 

 

2. ES REQUEREIX: 

a) Estar en possessió del títol de Llicenciat en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Biomedicina, Medicina o 
Veterinària.  
b) Haver finalitzat un Máster. 
c) Disposició per treballar en l’àrea de regeneració cardíaca. 
d) Disposició per treballar en equip. 
e) Acreditar un bon nivell d’ anglès. 
f) Es valorarà acreditar formació de personal investigador en animals d’experimentació (categoria C). 

 

3. FUNCIONS:  

Objectiu de la tesi:  

a) Determinar la seguretat de la teràpia de regeneració cardíaca mitjançant l’AGTP, en termes de risc 
arrítmic, i avaluar el potencial efecte reparador de la cicatriu postinfart d'aquest tractament. 

Les tasques a portar a terme són: 

b) Es valorarà experiència en les tècniques experimentals següents: cultiu cel·lular, generació cèl·lules IPS,  
Himmunohistoquímica , enginyeria tissular, models animals d’infart de miocardi. 

 
4. S’OFEREIX:  

a) Salari brut anual de 16.422 euros distribuït en 12 pagues. 

b) El contractat/ada tindrà una jornada laboral completa. 
c) El contracte s’iniciarà aproximadament  el 1 de Gener del 2020 
 

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 4 de març de 2019. 
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