Direcció per a les Persones
i Direcció Científica

PROCÉS DE SELECCIÓ
INVESTIGADOR/A COL·LABORADOR/A
L'Institut Català d'Oncologia (endavant ICO), centre públic del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, líder en oncologia i dedicat a l'assistència, la recerca, la prevenció i la
docència, inicia un procés de selecció per incorporar un/a professional amb experiència en
investigació per a la Unitat de Nutrició i Càncer (endavant UNAC), del Programa de
Epidemiologia en Recerca del càncer per al centre de treball de l'ICO-HOSPITALET (Hospital
Duran i Reynals), l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
El grup de recerca en Nutrició i Càncer (UNAC-ICO) 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.

FUNCIONS PRINCIPALS
•
•
•
•

Interpretació dels anàlisi estadístiques de projectes epidemiològiques principalment en
relació a línies de investigació vinculades a la crononutrició i patrons de dieta.
Preparació de publicacions científiques vinculades a la nutrició i las malalties cròniques.
Participació en reunions científiques.
Donar Suport al IP del projecte.

REQUISITS:
•
•
•
•
•

Estar en possessió de la titulació de Llicenciatura / Grau en ciències de la salut
Estar en possessió de un PhD o Màster en el àmbit de la Salut Pública, Nutrició o
Epidemiologia
Acreditar experiència o participació en articles científics i projectes de investigació
epidemiològics.
Acreditar coneixements en Estadística i/o Epidemiologia.
Acreditar un nivell avançat de coneixement d’anglès, parlat i escrit.

CONDICIONS
•
•
•
•
•
•

Contracte de treball inicial de durada determinada fins el 30/06/2022.
Jornada laboral parcial (20 hores/setmana).
Les condicions de contractació i remuneració es regulen segons conveni SISCAT
d’aplicació (grup professional 4.PAS-TGS Titulat/da Grau Superior)
Retribució anual bruta aprox (a jornada completa): 34.600 €
Data d’incorporació: A la finalització del procés de selecció (15/01/2022)
Lloc de treball: Institut Català d’Oncologia, Avda. Gran Via de l’Hospitalet, 199-203 –
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
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Desenvolupament del procés de selecció
El procés de selecció es basa en la valoració dels mèrits aportats en el currículum i la realització
d’entrevistes presencials (individuals i/o grupals)
L’Institut Català d’Oncologia podrà declarar deserta aquesta convocatòria si, segons el seu criteri,
el/la candidat/a no reuneix les condicions que la Institució estima necessàries per ocupar el lloc.
Ambdues direccions es reserven el dret a realitzar les proves que estimin oportunes per tal de
facilitar la seva tasca.
Documentació i terminis de presentació
Les persones interessades han de dirigir la documentació que s’indica a l’adreça:
atenciosgp@iconcologia.net.
•
•

Carta de presentació amb explicació de les motivacions per desenvolupar aquest lloc de
treball.
Currículum Vitae actualitzat.

Indicant la referència següent: 202111-HOS-TGS-INVEST-UNAC
El termini de presentació de candidatures s’obrirà avui 16 de Novembre fins el 10 de Desembre
del 2021 fins les 15:00h.
Per més informació vinculada al grup de recerca es recomana contactar amb la Dra. Paula
Jakszyn (paujak@ iconcologia.net).
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