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INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL  (REF.: 2020/41) 
 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: 

L’IGTP precisa incorporar un/a investigador/a postdoctoral al grup del GCAT. La persona 

seleccionada serà l’encarregada de l’anàlisi dels registres de salut de una cohort poblacional de 

20.000 individus i de desenvolupar i estudiar els patrons de malaltia en el context de la recerca 

en la susceptibilitat de malalties comunes.  

 

2. ÉS REQUEREIX: 

a) PhD en biologia o qualsevol altra branques relacionades amb ciències de la salut. 

b) Formació en bioinformàtica amb experiència en el camp de la genòmica humana. 

c) Coneixements o experiència en el camp dels registres electrònics de salut seran valorats.  

d) Coneixements fluids d’anglès. 

e) Capacitat de lideratge. 

 

3. FUNCIONS:  

Les tasques a portar a terme són : 

a) Anàlisi bioinformàtic de les trajectòries temporals amb registres electrònics de salut (EHR). 

b) Anàlisi bioinformàtic de la component genètica en les trajectòries temporals. 

c) Identificació de l’impacte genètic, i associacions entre variables genètiques i ambientals en 

la malaltia/trajectòries. 

d) Desenvolupament i coordinació de l’estudi. 

 

4. S’OFEREIX:  

a) Salari brut anual segons la vàlua del candidat/a distribuïts en dotze mensualitats. 

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

c) Incorporació immediata. 

d) iderar el projecte  Codi SIFECAT: 001-P-001647 
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5. PER MÉS INFORMACIÓ:  

Per més informació consultar   

www.genomesforlife.com 

 

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 referències per email a l'adreça seleccio@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 22 de juny del 2020.  
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