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PROCÉS DE SELECCIÓ 
 

 

INVESTIGADOR/A 

en EPIDEMIOLOGIA del CÀNCER i FACTORS NUTRICIONALS 

 
L’Institut Català d’Oncologia (ICO) de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) és un centre públic del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, líder en oncologia, dedicat a l’assistència, la recerca, 
la prevenció i la docència. 

Un dels seus programes, el Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer (PREC), està dedicat 
a la investigació epidemiològica. Aquest programa lidera des de fa anys projectes internacionals rellevants 
en les àrees d’epidemiologia del càncer relacionades amb les infeccions i la nutrició. 

La Unitat de Nutrició i Càncer (UNAC) es dedica fonamentalment a la recerca sobre el paper de la nutrició 
en la prevenció i control del càncer. Això inclou la recerca etiològica sobre components de la dieta i patrons 
dietètics, la composició corporal i l’activitat física com a factors determinants del càncer. També inclou la 
recerca sobre el paper dels factors nutricionals esmentats en el pronòstic de pacients i supervivents de 
càncer. 

Per a més informació: https://icoepi.net/ o http://ico.gencat.cat/ca/inici/ 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC 
 
El PREC està en procés de selecció d’un/a INVESTIGADOR/A per a la seva Unitat de Nutrició i Càncer 
(UNAC). La UNAC està formada per un equip multidisciplinari d'epidemiòlegs, nutricionistes, biòlegs i 
estadístics, que treballen en la recerca sobre el paper de la nutrició en la prevenció i control del càncer. 
Per aconseguir aquests objectius combinem mètodes epidemiològics tradicionals i eines més innovadores, 
com ara l’ús de biomarcadors d’exposició i susceptibilitat. Una part important de l’activitat de la UNAC es 
desenvolupa, encara que no de forma exclusiva, en el marc del projecte EPIC (European prospective 
investigation into cancer and nutrition). També dirigeix i coordina un assaig clínic multicèntric sobre el paper 
de la dieta i l’exercici físic en pacients amb càncer de mama. Una de les línies en desenvolupament a la 
Unitat és la recerca sobre factors de l’estil de vida en pacients i supervivents de càncer, incloent-hi 
l’avaluació d’intervencions sobre la progressió de la malaltia i la qualitat de vida. 

Aquest lloc suposa una oportunitat per a científics joves amb interès i capacitat de desenvolupar la seva 
carrera en el món de la investigació mitjançant la incorporació a projectes en marxa dintre de la Unitat, o 
bé proposar i desenvolupar nous projectes o línies de recerca. Així mateix també suposa una oportunitat 
de continuar o consolidar la seva carrera per a investigadors sèniors amb experiència en nutrició i càncer. 
 
 
RESPONSABILITATS DEL LLOC 
 

- Desenvolupar línies de recerca en les àrees d’interès de la UNAC. 

- Disseny, direcció i anàlisi de projectes de recerca. 

- Capacitat d’obtenir finançament, tant en convocatòries nacionals com internacionals, per a dur a terme 
els seus projectes. 

- Disseminació dels resultats obtinguts, incloent-hi la publicació en revistes científiques d’alt impacte en 
l’àrea de recerca corresponent. 

- Liderar grups de treball i capacitat de guiar i supervisar el treball d’estudiants pre-doctorals. 

- Integració en consorcis nacionals i internacionals relacionats amb les seves àrees prioritàries de 
recerca. 

- Contribuir a l’assoliment dels objectius estratègics de la UNAC i del PREC. 
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REQUISITS 
 

- Estar en possessió del títol de Llicenciat/da o Graduat/da en Medicina, Farmàcia, o Psicologia. 

- Estar en possessió del títol de Doctor/a (PhD) en l'àmbit de les Ciències de la Salut. 

- Acreditar formació específica en epidemiologia / salut pública, metodologia de recerca 
biomèdica, i/o investigació clínica. 

- Acreditar un alt nivell de coneixement de l’ idioma anglès, tant parlat com escrit. 
 
En cas de ser un/a candidat/a no espanyol/a: 

- Acreditació documental de l'equivalència a nivell 3 MECES del Marc Espanyol de Qualificacions per 
a l’Educació Superior o EQF Level 7 del Marc Europeu de Qualificacions per al títol de Llicenciat/da 
o Graduat/da, i a nivell 4 MECES o EQF Level 8 per al títol de Doctor/a. 

- Acreditació del coneixement de la llengua castellana i/o catalana. 
 
 
ES VALORARÀ 
 

- Títol d’Especialista en la disciplina corresponent a la Llicenciatura o Grau del/la candidat/a. 

- Currículum investigador: publicacions rellevants com a primer/a autor/a o sènior, ajuts obtinguts per a 
recerca, direcció de projectes com IP. 

- Formació bàsica en medicina. 

- Experiència específica en recerca orientada als pacients, incloent-hi assaigs clínics. 

- Experiència professional a l’estranger en centres de recerca. 
- Presentació de 2 cartes de recomanació. 

- Acreditar el nivell de català C1 o superior. 
 
 
CONDICIONS 

 
- Jornada laboral completa. 

- Contracte de treball laboral inicial de duració determinada (1 any ampliable a 2) amb possibilitats de 
permanència. 

- Les condicions salarials s’ajustaran a les normes establertes a l’ICO segons conveni col·lectiu de 
treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut 
mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (SISCAT). La remuneració final es determinarà 
segons vàlua i experiència del/la candidat/a. 

- Retribució Anual Variable en funció d’objectius (DPO-Incentius).  

- Carrera professional. 

- Mesures per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 

- Data d’incorporació: a la finalització del procés. 
 
 
Desenvolupament del procés de selecció 

 

El procés de selecció es durà a terme en 2 fases diferenciades, la primera consistent en la valoració dels 
mèrits aportats i del currículum i la segona en la realització d’una entrevista. 

La Comissió de selecció estarà formada per membres de la Unitat de Nutrició i Càncer, del Programa de 
Recerca en Epidemiologia del Càncer, de la Direcció d’Epidemiologia, Prevenció i Control del Càncer i/o 
la Unitat de Desenvolupament de la Direcció per a les Persones. 

La Comissió de selecció es reserva el dret a realitzar les proves que estimi oportunes per tal de facilitar la 
seva tasca. 
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Documentació i terminis de presentació 
 
Les persones interessades han de dirigir la documentació que s’indica a l’adreça següent: 

 

 ICO Hospitalet 

Hospital Duran i Reynals 

Av. Gran Via, 199-203 - 08907 L’Hospitalet de Llobregat, 2ª planta 

Unitat de Desenvolupament Professional - Direcció per a les Persones 

Indicant la referència següent: 202110-HOS-INV-PREC 

 

També es podrà fer mitjançant correu electrònic a la següent adreça: atenciosgp@iconcologia.net 

 

• Carta de presentació amb explicació de la motivació per a desenvolupar el lloc de treball. 

• Currículum vitae actualitzat amb la documentació acreditativa dels mèrits més destacats. 

• Original o fotocòpia compulsada dels documents acreditatius dels requisits. 

• La resta de documentació es presentarà segons petició de la institució. 

 

El termini de presentació de candidatures s’obrirà el 13 de desembre de 2021 i finalitzarà el 31 de gener 

de 2022 

 

 

L’Hospitalet de Llobregat 

13 de desembre de 2021 
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