ES BUSQUEN CANDIDATS PER PRESENTARSE A LA CONVOCATÒRIA D’ AJUTS PER LA
INCORPORACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL (BEATRIU DE PINÓS
2018) amb un projecte relacionat amb les poblacions d’E.coli i el seu paper en la
malaltia de Crohn.
Els candidats s’integraran al Departament de Biologia de la Universitat de Girona (UdG),
concretament en el grup de recerca de Microbiologia de la Malaltia Intestinal. Aquest grup va
sorgir al 2004 a partir d’un projecte de col·laboració amb l’equip de gastroenteròlegs de
l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona. La recerca del grup es centra, en bona part,
en estudiar els canvis de composició de la microbiota intestinal associats a diferents malalties
intestinals i metabòliques. Aquesta línia d’investigació té com a objectiu trobar indicadors
bacterians que permetin dissenyar noves eines per al diagnòstic i/o pronòstic de malalties
associades a una disbiosi. L’altra línia important de treball del grup és l’estudi de les poblacions
d’Escherichia coli, concretament del patotip adherent-invasiu d’Escherichia coli (AIEC), el qual
podria estar implicat en la malaltia de Crohn. Actualment no existeixen marcadors moleculars
per a la identificació d’aquest patotip, el que fa que la seva detecció en mostres clíniques sigui
extremadament lenta i costosa.
El candidat postdoctoral s’integraria en un projecte de transcriptòmica comparativa que té com
a objectiu identificar gens que podrien estar relacionats amb la virulència del patotip AIEC i que,
a la vegada, podrien ser marcadors per a la identificació molecular del patotip. És un projecte
innovador, amb un objectiu clar i amb finançament aprovat. El candidat estaria implicat en les
tasques de laboratori (cultiu cel·lular, extracció i purificació de mRNA bacterià, RNA-seq, RTqPCR, RT-qPCR massiva, etc.) i en l’anàlisi bioinformàtic i estadístic de les dades.

REQUISITS DELS CANDIDATS:
 Haver obtingut el titulo de doctor en Biologia, ciències de salut o similar entre l’
1 de gener del 2011 i el 31 de desembre del 2016.
 Tenir com a mínim dos anys d’experiència postdoctoral fora de l’Estat Espanyol.
 No haver residit o treballat a l’Estat Espanyol més de 12 mesos en els últims
tres anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 Experiència en: RNA-seq i/o bioinformàtica (seqüències de genomes i
transcriptomes)
CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT:
L’import de l’ajut es destinarà a la contractació laboral de personal
investigador postdoctoral durant un període de tres anys. L’ajut es de 132.300 € que
serveixen per cobrir les despeses del salari de l’investigador durant els tres anys, la
retribució del personal de l’investigador i la quota de la Seguretat Social.
A més a més, l’ajut inclou un import complementari de 12.000 € per cobrir les accions
realitzades per l’investigador durant el contracte, com per exemple: formació,

assistència a conferències o congressos, estades de recerca a l’estranger de curta
durada, material d’oficina y laboratori i les despeses associades a la publicació de
resultats.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUTS
Aquelles persones interessades en presentar-se com a candidat per aquesta
convocatòria poden posar-se en contacte amb l’investigador responsable del grup
(veure a continuació) abans del 18.02.2019. per poder definir el projecte i presentar la
sol·licitud.
CONTACTE, INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DE SOL·LUCITUTS.
Investigadora responsable: Dra. Margarita Martínez - marga.martinez@udg.edu.
Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i
tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2018) disponible a la web de l’AGAUR:

http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-laincorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-itecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2018?evolutiuTramit=1
El termini de presentació de sol·licituds és fins el 4 de març de 2019 a les 14:00h.

