CONVOCATÒRIA
L’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, precisa
incorporar:
T4 Tècnic/a Superior de Recerca ISCIII 18
Requisits imprescindibles:
• Llicenciatura o Grau en Biologia, Farmàcia ≥ 300 ECTS adscrits al nivell 3 (Master) o similar.
• Coneixements d’anglès i d’informàtica
• Coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials de Catalunya
Es valorarà:
• Disposar del Certificat oficial per a la manipulació d’animals d’experimentació.
• Experiència demostrable en experimentació animal, preferiblement en models murins de càncer
• Experiència en citometria de flux
• Experiència en cultiu cel·lular i tècniques de biologia molecular
• Experiència en tècniques histopatològiques e immunohistoquímiques
Funcions:
• Recollida de mostres de pacients per implantació en ratolins immunodeprimits i manteniment del banc de tumors del grup.
• Suport tècnic en implantació subcutània i ortotòpica en ratolins, administració de fàrmacs, seguiment de la progressió
tumoral, biodistribució de noves nanopartícules o nanoconjugats
•Suport tècnic al manteniment de línies cel·lulars, disgregació de tumors, citometria de flux, western blot
•Suport tècnic a les tasques i tècniques de laboratori i en la realització d’immunohistoquímica
S’ofereix:
• Contracte fins al 31 de desembre de 2020 adscrit al Grup de Recerca d’Oncogènesis i Antitumorals
• Projecte: “PI18/00650. “Targeted Nanoparticle Combination for the Selective Killing of Metastasis Stem Cells and
Metastasis Associated Fibroblasts in Colorectal Cancer”
• Jornada anual de 1688 hores
• Salari brut mensual de 1595.11 euros segons “Resolución del Director del ISCIII,O.A, M.P., por la que se aprueba la
propuesta de resolución provisional para la concesión de subvenciones de Proyectos de Investigación en Salud (Modalidad
Proyectos de Investigación en Salud) de la convocatoria 2018 de la Acción Estratégica en Salud 2013.-2016.”
“El presente contrato está financiado por el Instituto de Salud Carlos III, con código de expediente PI18/00650 y
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional «Una manera de hacer Europa»”

Documentació i termini de presentació:
Els/les interessats/es hauran de lliurar preferentment la documentació (1) en pdf, per correu electrònic a la Direcció de
l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, adreça recursoshumans_ir@santpau.cat, indicant la
referència 2020/11:
(1)Carta de sol·licitud i Curriculum Vitae actualitzat
A requeriment de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, els/les candidats/es hauran de presentar la
documentació acreditativa dels mèrits esmentats al currículum.
Les sol·licituds seran resoltes en un termini màxim d'un mes des de la finalització de la data fi de presentació de la
documentació. Un cop finalitzat el termini sense haver notificat resolució expressa els/les interessats/es estaran
legitimats/es per a entendre desestimades les seves sol·licituds.
L’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 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 la plaça.
La interpretació dels requisits i la seva exigibilitat als/ a les candidats/es serà exclusiva de l’Institut de Recerca de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau.
Les dades personals seran tractades per al procés de selecció de la present convocatòria. Igualment l'entitat pot guardar els
CV durant dos anys a la bossa de treball, integrant-se al fitxer de RRHH/Personal de l'entitat, amb la finalitat d'informar-lo
d'ofertes laborals que puguin ser del seu interès. Té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
reconeguts a la Llei 15/1999 a l'adreça: Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, C/Sant Antoni Mª
Claret, 167, 08025 Barcelona (o a rfernandez@santpau.cat)
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 2 de març de 2020 a les 15 hores
Barcelona, 17 de febrer de 2020
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