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PROCÉS DE SELECCIÓ
FACULTATIU/VA DE SISTEMES DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA
L’Institut Català d’Oncologia inicia un procés de selecció per incorporar, amb caràcter
temporal, un/a facultatiu/va de sistemes de vigilància epidemiològica en el programa
CEEISCAT.
El Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEISCAT) és un
òrgan tècnic assessor i de recolzament del Departament de Salut que actua com a òrgan
referent de la vigilància epidemiològica del VIH i les infeccions de transmissió sexual (ITS),
així com de la monitorització i avaluació de les epidèmies de VIH, ITS y hepatitis víriques.
Actualment, el CEEISCAT té la seva seu de treball en el campus Can Ruti, en concret a
l’Institut de Recerca Biomèdica Germans Trias i Pujol (IGTP) i a l’Institut de Recerca Josep
Carreras, a Badalona.
Funcions principals:
• Manteniment, anàlisi i difusió dels casos notificats en el Registre d’Infeccions de
Transmissió Sexual (ITS) de declaració obligatòria individualitzada, i validació dels notificats
al Repositori Epidemiològic de Catalunya (REC), garantint el compliment dels requisits
marcats, en coordinació amb la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències
de Salut Pública i amb els responsables de les Unitats de Vigilància Epidemiològica (UVE)
de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Disseny i pla d’anàlisi estadístic en
recerca biomèdica.
• Manteniment, anàlisi i difusió dels casos notificats al Registre de VIH i SIDA de declaració
obligatòria individualitzada, i validació dels notificats al REC, garantint el compliment dels
requisits marcats, en coordinació amb la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a
Emergències de Salut Pública i amb els responsables de les UVE de l’ASPB.
• Participar en l’elaboració dels indicadors pel monitoratge i l’avaluació de la resposta
contra l’epidèmia ITS / VIH, així com mantenir actualitzats els indicadors sobre VIH, ITS i
altres dimensions de la salut sexual i reproductiva per poder comparar-les amb les dades
que es recullen a nivell nacional i internacional, assegurant l’adequació i fiabilitat de les
dades.
• Analitzar les dades i interpretar-les per col·laborar en la redacció d’articles per revistes
científiques i informes, així com presentar resultats en congressos i jornades científiques.
• Col·laborar amb l’activitat científica i de docència de la institució, amb l’objectiu de
posicionar el centre i l’ICO com referents a nivell nacional i internacional, així com participar
activament en projectes i grups de treball relacionats a petició de la Direcció.
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Requisits:
• Llicenciatura en Medecina, Recomanable: Doctorat
• Especialista en medecina preventiva i Salut Pública
• Experiència professional acreditada, mínima de 2 anys (durant els 6 darrers), com
especialista de medecina preventiva i Salut Pública
• Domini del paquet estadístic R y coneixements d’SPSS i STATA
Es valorarà:
• Experiència o coneixements en l’àmbit de coneixement específic (VIH / ITS / hepatitis
víriques) i de Salut Pública en l’Administració.
• Coneixements del Sistema Sanitari Català, especialment dels serveis de malalties
infeccioses i unitats de VIH.
• Coneixements bàsics d’Administració Pública, particularment de l’Agència de Salut.
• Coneixements d’agències de Salut Pública internacionals i en particular del ECDC, WHO i
UNAIDS.
• Coneixement i experiència amb les estructures i xarxes d’investigació nacionals (AGAUR,
CIBER, ...).
• Experiència en projectes nacionals i internacionals.
• Formació en bioestadística i bioinformàtica avançada.
• Participació en publicacions i / o comunicacions a congressos.
• Alt nivell d’anglès i català C1
Competències:
• Bona predisposició en el treball en equip.
• Vocació de servei.
• Iniciativa i orientació a resultats.
• Gestió del canvi i innovació.
• Comunicació empàtica, rigor, planificació i coordinació.
S’ofereix:
• Contracte temporal, per 1 any, amb possibilitats de continuïtat.
• Jornada laboral completa (1.668 h/any – 37,5h/setmanals).
• Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i
s’ajustaran a les normes establertes a l’Institut Català d’Oncologia 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).
• Disponibilitat d’incorporació immediata.
• Lloc de treball Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya
(CEEISCAT), situat al Campus de Can Ruti de Badalona.
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Desenvolupament del procés de selecció
El procés de selecció es farà en dues fases diferenciades, la primera consistent en la
valoració dels mèrits aportats en el currículum i, la segona, en la realització d’una
entrevista.
La Direcció per a les Persones i el CEEISCAT es reserven el dret a realitzar les probes que
estimin adequades per tal de facilitar la seva tasca.
Documentació i terminis de presentació:
Els/les interessats/des han de dirigir la documentació que s’indica a continuació, indicant la
referència: BAD-MET-CEEIS-201906, per correu electrònic al CEEISCAT a la següent
adreça electrònica: ceeiscat@iconcologia.net
•
•
•

Carta de presentació/motivació del candidat/a.
Currículum vitae actualitzat.
Contacte de 2-3 referències

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el proper 12 de juliol de 2019.
Direcció per a les persones.
Juny 2019
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