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INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL (REF.: 2020/101) 

 

 
1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: 

El grup de Recerca en Insuficiència Cardíaca i Regeneració Cardíaca (grup ICREC) ofereix una beca 
predoctoral de 4 anys del programa FPI associada a un projecte de recerca (PID-2019-11137RB-
I00). 
 
 

2. ES REQUEREIX: 

a) Complir amb els requisits descrits a la Web del MINECO (Ayudas para contratos 
predoctorales para la formación de doctores 2020) i complimentar la sol·licitud tal i com es 

descriu a la convocatòria més informació) 
b) Estar en possessió del títol de Graduat preferentment en Biologia, Bioquímica, 

Biotecnologia o Veterinària. 
c) Haver finalitzat un Màster abans de Juny de 2020. 
d) Disposició per treballar en l’àrea de les malalties cardiovasculars i regeneració cardíaca. 
e) Disposició per treballar en equip. 
f) Acreditar un bon nivell d’ anglès. 
g) Acreditar formació de personal investigador en animals d’experimentació (categoria C). 
h) Es valorarà experiència en cirurgia de mamífers superiors. 
i) Es valorarà experiència en les tècniques experimentals següents: cultiu cel·lular, enginyeria 

tissular, models animals grans d’infart de miocardi. 
j) Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el 

seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 
per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una 
professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat 
Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques 
habituals del lloc de treball. 

 
 

3. FUNCIONS:  

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=490233572bed4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e988f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Les tasques a portar a terme són les pròpies d’un/a investigador/a predoctoral i la col·laboració en 
el projecte titulat: “Bioimplantes cardiacos de nueva generación basados en vesiculas 
extracelulares para infarto de miocardio: correcta fabricación y estudio pre-clinico”. 
 
 

4. S’OFEREIX:  
 

a) Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, 
seran fixades segons la quantia bruta aportada i fixada de la beca, distribuïda en 12 pagues. 

b) Retribució flexible (tiquet guarderia). 
c) Contracte predoctoral. 
d) Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R. 
e) Càpsules formatives a càrrec de la empresa. 

 
 

5. PER MÉS INFORMACIÓ: 

 

Per més informació consultar el link institucional: 

http://www.germanstrias.org/about-us/ca-index 

Per més informació consultar el link de la beca: 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0
/?vgnextoid=490233572bed4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=fae4b9746e160
210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=730233572bed4710VgnVCM10000
01d04140a 

 

6. PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: 

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu 
CV, contacte de 2 referències i còpia de l’expedient acadèmic per email a l'adreça 
seleccio@igtp.cat,  
 
NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN 
L'ASSUMPTE 

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades. 

https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=10610
http://www.germanstrias.org/about-us/ca-index
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=10610
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=490233572bed4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=fae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=730233572bed4710VgnVCM1000001d04140a
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=490233572bed4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=fae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=730233572bed4710VgnVCM1000001d04140a
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=490233572bed4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=fae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=730233572bed4710VgnVCM1000001d04140a
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=490233572bed4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=fae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=730233572bed4710VgnVCM1000001d04140a
mailto:seleccio@igtp.cat
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7. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

 El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia  22 d’octubre de 2020. 
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