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INFERMER/A DE RECERCA (REF.: 2020/82) 
 

L’Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol necessita contractar un/a infermer/ra per 

desenvolupar el projecte desenvolupat amb col·laboració amb l’ IDIAPJGol : “SARS-COV-2 Infection 

among healthcare professionals: demographic characteristics and serological and inflamatory 

responses related to progression’s phenotype. Professional’s Health in Epidemiological Crises 

Covid19 (ProHEpiC19)”  finançat per la Direccio General de Recerca i Innovació del Departament 

de Salut en el marc de la Convocatòria 2020 per la COVID19 d'ajudes econòmiques a Projectes de 

Recerca. 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: 

Participar en el reclutament de participants en l’estudi en tot el que fa referència a obtenció de les 

dades necessàries per l’estudi i els procediments d’obtenció de mostres biològiques per assolir els 

objectius marcats al projecte. 

 

2. ÉS REQUEREIX: 

a) Titulació́ de Grau en Infermeria. 
b) Disponibilitat  desplaçament en l’àrea on es desenvolupa el projecte (Àrea Metropolitana 

Nord-Vallès Occidental) 
c) Coneixements d’office bàsic.  
d) Coneixements amb la utilització de l’eCAP (historia clínica electrònica de l’ICS).  
e) Experiència en el maneig de mostres biològiques per estudis de recerca 
f) Habilitats en comunicació clínica 
g) 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 
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3. FUNCIONS:  

a) Les tasques a portar a terme són : 
b) Anamnesi clínica i obtenció de dades en Quadern de Recollida de Dades específic de 

l’estudi. 
c) Registre de dades a història clínica electrònica (e_CAP). 
d) Obtenció de mostres biològiques de naso i orofaringe per determinació de RT-PCR de 

coronavirus. 
e) Obtenció de mostres biològiques per venopunció i punció digital.  

 

4. S’OFEREIX:  

a) Salari brut anual segons la vàlua del candidat/a 
b) Contracte a   jornada parcial de 20 hores setmanals. 
c) Salari brut anual a negociar en funció de l'experiència de la persona candidata, distribuïts 

en 12 pagues. 

d) Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R. 

e) Retribució flexible (tiquet guarderia). 
f) Càpsules formatives a càrrec de la empresa. 

 

 

5. PER MÉS INFORMACIÓ: 

Per més informació consultar el link  

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

 

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,  

 

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
mailto:seleccio@igtp.cat
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7. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

 El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 10 de setembre de 2020 a les 12:00 

hores 

 


