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CONVOCATÒRIA DE CANDIDAT CONTRACTE AJUTS PER CONTRACTES DE 

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT (PTA) 2019 

 

REFERÈNCIA: 40/19  

BASES DE LA CONVOCATÒRIA:  

Es busca candidat per a la propera convocatòria dels ajuts del Ministerio de Economia, 
Industria i Competitividad. L'objectiu d'aquests ajuts és incentivar la contractació 
laboral de personal tècnic de suport en Centres de R+D i van destinades a donar 
suport en el maneig d'equips, instal·lacions i altres infraestructures d'R+D+I a fi 
d'incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures científico-
tecnològiques 

 

PLAÇA CONVOCADA 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça a l’INSTITUT 
D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI (IISPV)  

Perfil del lloc de treball: 

Graduat o Graduada en Ciències biològiques, Bioquímica (relacionades amb ciències 

de la salut) o tècnic superior de laboratori 

 

Lloc de treball: 

Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili. Hospital Universitari de Tarragona Joan 

XXIII 

 Funcions a desenvolupar per la persona contractada: 

 Responsable de la unitat de citometria i separació cel·lular 

 Responsable del funcionament de l'equip BD FACSAria III (manteniment, 

calibratge) 

 Detecció de marcadors cel·lulars en superfície i intracel·lulars 

 Assaigs de cicle cel·lular 

 Assaigs de viabilitat i apoptosi 

 Aïllament per cell sorting 

http://www.iispv.cat/
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Requeriments: 

 Experiència demostrable amb equips de citometria 

 Anàlisi de dades de citometria i programari específics 

Es valorarà: 

 Coneixements en el maneig d'ofimàtica i anglès 

 Empatia, iniciativa i capacitat de treball en equip, així com la capacitat en el 
maneig de la informació i de les habilitats comunicatives. 

S’ofereix: 

 Durada del contracte:  3 anys 

Presentació de Sol·licituds: 

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació 
personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació 
acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda. 

Lloc de Presentació: 

Les persones interessades han d’enviar la sol·licitud a l’adreça de correu electrònic 
citometria@iispv.cat en còpia a curriculum@iispv.cat (indicar a l’assumpte la referència 
de la plaça)  

Data límit Presentació: 

8 de gener de 2020 
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