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Convocatòria Estadístic 

Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol 
 

L’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina necessita 
contractar estadístic per el projecte (Fibril•lació auricular no valvular en l’atenció primària de 
l’ICS: avaluació d'una eina informàtica dissenyada per millorar l'adequació del tractament 
anticoagulant i els resultats de salut). Amb codi d’expedient PERIS: SLT002/16/00146. 
 
Es requereix: 
 

 Grau en estadística o diplomat o llicenciat en Ciències de la Salut. 
 Maneig de bases de dades poblacionals. 
 Coneixements avançats en anàlisis estadístic. 

 
Es valorarà: 
 

 Experiència prèvia en control de qualitat i anàlisi estadístic avançat de base de dades 
poblacionals. 

 Experiència en escriptura d’articles científics. 
 Coneixement de l’anglès. 

 
Funcions: 
 

 Control de qualitat i anàlisi estadístic avançat de base de dades poblacionals 
 Escriptura d’articles científics 

 
Contractació: 
 

Dedicació: 40 hores setmanals, segons la durada. 
Possibilitats de pactar distribució horària segons l’evolució de l’estudi. 

Retribució:  Segons convocatòria del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 
 (DOGC núm. 7235 de 27/10/2016), aproximadament 23.700 € bruts/any. 
Durada: 24 mesos (8 mesos el 2017; 8 mesos el 2018 i 8 mesos el 2019) 
Tipus Contracte: Obra o Servei 
Lloc de treball: CAP Baix Ebre Tortosa 
Inici: Abril-Maig 2017 
 

Es faran entrevistes als candidats finalistes. 
 
Enviament de sol·licituds: 
 

Els interessats han d’enviar el seu currículum vitae juntament amb una carta de presentació, 
telèfon de contacte i possibles referències, a:  
 

sel056@idiapjgol.info abans del dia 26 de març de 2017 
 

En compliment de l'establert en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, LOPD), l’IDIAP 
JORDI GOL li informa de manera expressa, precís i inequívoc que les dades facilitades a través del seu Curriculum Vitae o sol•licitud d'ocupació, seran objecte de 
tractament en els fitxers responsabilitat de l’IDIAP JORDI GOL, amb la finalitat de poder participar en els processos de selecció de personal realitzats per l'entitat. 
 

El sol•licitant d'ocupació consent, pel fet d’inscriure’s: 
• Per al tractament, si escau, d'aquelles dades especialment protegides que siguin adequats, pertinents, no excessius i absolutament necessaris per poder gestionar els 

processos de selecció de personal realitzats per l'entitat. 
 

La negativa al tractament de les seves dades portaria aparellada la impossibilitat de poder gestionar els processos de selecció de personal realitzats per l'entitat. 
 

Amb la finalitat de donar compliment a l'establert en l'article 4.3 de la LOPD, el sol•licitant d'ocupació es compromet a comunicar a l’IDIAP JORDI GOL els canvis que es 
produeixin en les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual en tot moment. GRAN VIA CORTS CATALANES 587, 08007 
BARCELONA. 
 

En compliment de l'establert en la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa, el sol•licitant 
d'ocupació pot exercitar, en qualsevol moment, els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, dirigint-se a: l’IDIAP JORDI GOL, amb adreça en GRAN VIA 
CORTS CATALANES 587, 08007 BARCELONA, adjuntant fotocòpia del seu DNI. 
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