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Convocatòria interna i externa 

 
1  Lloc de treball de  Bioestadístic/a 

 

CODI CONVOCATÒRIA          CATEGORIA    JORNADA         

TGS. OC.1-2018                                    TGS       1650 

Horari: de dilluns a dijous de 8h a 17h i  divendres de 8h  a 15h 

En dependència del Director de l’OCATT  

Missió  

Gestió i tractament estadístic de dades per l’elaboració d’ informes periòdics i estudis 
específics relatius a la donació i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules. 

Requisits: 

1. Condicions generals 
 

a) Ser espanyol/a o tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la 
Unió Europea, o bé tenir la nacionalitat d’algun dels estats als quals, en 
virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per 
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/es o be tenir 
la residència legal a Espanya. 
 

b) No superar l’edat reglamentària vigent a la data de publicació de la 
convocatòria per a l’accés a la jubilació total en el Règim General de la 
Seguretat Social. 
 

c) No haver estat separat/da del servei de l’Administració Pública per cap 
expedient disciplinari, ni tenir antecedents penals per delictes que 
inhabilitin per a l’exercici de les funcions públiques. En el cas de nacionals 
d’altre Estat no haver estat separat/da del servei de l’Administració Pública 
per cap expedient disciplinari, ni tenir antecedents penals per delictes que 
inhabilitin per a l’exercici de les funcions públiques, en el seu Estat. 
 

d) Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques derivades 
del lloc de treball. 

 
 

2. Titulació oficial 
 

Diplomatura, Llicenciatura o Grau en Estadística  
 
 

 



 

Banc de Sang i Teixits                                                                        La Direcció de Persones i  Valors 
Passeig Taulat, 106-116 
08005-Barcelona 
www.bancsang.net 
 

 
3. Al tres coneixements: 

Coneixements de diferents paquets estadístics: STATA, R, SPSS 
(especialment STATA) 
 
 

4. Experiència professional 
 

a) Experiència professional acreditada, mínima de 2 anys (durant els darrers 6 
anys), com a estadístic/a. 

 
Altres requisits 
 
Experiència i/o coneixement en Bioestadística. 
 
El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix 
legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball 
(Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya). 
 
Funcions a desenvolupar: 

1.Gestió i explotació estadística de bases de dades clínic – administratives 
 
2. Elaboració d’informes periòdics i estudis específics 
 
3. Reclamació i entrada de dades 
 
4.Comunicació i interrelació amb els centres i els professionals implicats en la donació 
d’òrgans i teixits, el trasplantament o la diàlisi. 

 
5.Relació amb altres institucions nacionals i internacionals. 
 
6. Complir amb les funcions que estableix el Manual de Prevenció (M-RH-301), 
Qualitat i Medi ambient (C-SQ-001-008) 

 
Mèrits a valorar: 

a) Coneixements de les aplicacions ofimàtiques habituals 

b) Coneixements d’anglès a nivell escrit i parlat 

c) Bones habilitats comunicatives amb els professionals sanitaris 

d) Coneixement sobre el sistema de salut i també el model de donació i 
trasplantament d’òrgans i teixits 

e) Coneixements sobre indicadors sanitaris i els seus mètodes de càlcul 

f) Competències: Vocació servei, treball en equip, iniciativa i orientació a resultats, 

gestió del canvi i innovació, comunicació empàtica, rigor planificació i coordinació, 
impulsor del coneixement i assertivitat i gestió de conflictes. 
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Oferim: 

 Lloc de treball: Tècnic de grau superior (TGS) 
 Jornada laboral:  100% 
 Retribució: segons normativa vigent 

 
 Ubicació: BST – Frederic Duran i Jordà  
 Contracte:  

o sense variació per al personal amb contracte fix o pendent de 
convocatòria. 

o contracte inicial per 6 mesos prorrogables per al personal intern amb 
situació temporal . 

o contracte inicial per 6 mesos prorrogables  per persones externes al 
BST. 

 

Documentació a presentar: 

 Registre de sol·licitud d’accés a convocatòries indicant el codi de la 
convocatòria a la que es presenta. 

 Currículum actualitzat en el format  indicat en l’Annex I. 
 Carta de motivació per la convocatòria.  
 Títol del grau o llicenciatura 
 Certificats relacionats amb els mèrits a valorar. 

Els currículums que arribin fora de termini no es tindran en compte. 

Procés de selecció 
 
1ª Fase:  

 Currículum: Valoració per comprovar l’adequació al requisits i als mèrits 
especificats a la convocatòria. 

2ª Fase:  
 Prova pràctica: coneixement dels programes estadístics   

3ª Fase: 
 Competències: Es faran entrevistes per competències. 

 
 

 
 

Direcció de Persones i Valors.   Barcelona, 01 d’agost de 2018 

Les persones interessades disposen de temps per enviar tota la documentació  a 
l’adreça de correu seleccio@bst.cat indicant el codi de la convocatòria (TGS.OC.1-2018) 
fins  el  dia 16 d’agost del 2018 


