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CONVOCATÒRIA UN INVESTIGADOR/A NOVELL (REF.: 2020/06) 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: Es convoca un contracte  de Investigador/a Novell, amb una durada de 10

mesos prorrogable, en el Grup de Recerca en Virologia Clínica i Noves Eines Diagnòstiques, ubicat al Servei 

de Microbiologia de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, participant a la línia de recerca sobre 

hepatitis B i C. 

2. ÉS REQUEREIX:

a) Estar en possessió del títol de Llicenciat ,  Màster en ciències de la vida i estar matriculat en programa de
doctorat. 
b) Complir els requisits per poder demanar una beca predoctoral PFIS (Instituto de Salud Carlos III) o altres
per realitzar la tesis doctoral. 
c) Disposició per treballar en l’àrea de virologia clínica
d) Disposició per treballar en equip
e) Acreditar experiència prèvia en tècniques de biologia molecular, preferiblement aplicades a la virologia
f) Es valorarà positivament una nota alta a la carrera i al Màster, i un nivell d’anglès alt.

3. FUNCIONS: Les tasques a dur a terme són el processament de mostres clíniques per al diagnòstic i

caracterització genètica dels virus de l’hepatitis B i C, mitjançant tècniques de biologia molecular (extracció 

d’àcids nucleics, reaccions de retrotranscripció i PCR convencionals, PCR en temps real, seqüenciació Sanger 

i seqüenciació massiva) i anàlisi bioinformàtic (edició de seqüències, anàlisi filogenètic, etc ). Així mateix, la 

persona col·laborarà al manteniment de les bases de dades del projecte de recerca, i en l’anàlisi estadístic de 

les dades. 

4. S’OFEREIX:

a) Salari brut anual a negociar en funció de la experiència de la persona candidata, distribuïts en 12
pagues.

b) El contractat/ada tindrà una jornada laboral de 20 hores setmanals
c) El contracte s’iniciarà el dia 1 de març de 2020
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5. PER MÉS INFORMACIÓ:

http://www.germanstrias.org/research/infectious-diseases/10/clinical-virology-and-new-

diagnostic-tools-group 

6.- 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. 

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ:
 El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 14 de febrer de 2020 
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