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Convocatòria Gestor/a de Projectes Internacionals 
Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol 
 
 

L’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària de Salut Jordi Gol (IDIAPJGol) és un dels set instituts de 
recerca en salut catalans premiat amb un projecte de consolidació de les unitats de promoció de projectes 
d'R+D+I internacionals (Convocatòria “Go Europe” del PERIS 2019-2021). Es destinaran recursos per a la 
contractació d’un/a gestor/a de projectes internacionals que s’incorporarà a la Unitat de Promoció i Gestió de 
Projectes (UPGP). La Unitat té per objectiu promoure i potenciar la recerca en Atenció Primària, per tal de 
donar suport i assessorament tècnic als investigadors i millorar així la presència en convocatòries competitives, 
tant nacionals com internacionals. 
 

Des de la Unitat s’assessora els investigadors en el desenvolupament dels seus projectes, es proporciona 
informació sobre ajuts a la recerca propis i els convocats per altres institucions nacionals i internacionals, dóna 
suport i facilita els tràmits de sol·licitud i, junt amb l’àrea econòmica, gestiona els projectes de recerca. 
 

La UPGP treballa conjuntament amb les 8 Unitats de Suport a la Recerca (USR) distribuïdes territorialment per 
tot Catalunya i amb les altres unitats de la Direcció Científica de l’IDIAPJGol. 
 

Com a punt important del Pla Estratègic de l’Institut, actualment la UGP es troba amb el repte d’augmentar la 
visibilitat i competència de l’Institut a nivell nacional i internacional, motiu pel qual cal s’han sol·licitat nous 
recursos destinats a aquesta unitat. 
 

Es requereix: 
 

 Experiència en la gestió de projectes internacionals de recerca en salut. 

 Formació i coneixement de les convocatòries internacionals existents. 

 Nivell d’anglès alt. 

 Llicenciat o Grau en Ciències de la Salut. 

 Disponibilitat per viatjar en cas que la feina ho requereixi. 
 

Es valorarà: 
 Experiència en la gestió de projectes i recursos humans internacionals i també nacionals: 

convocatòries europees (projectes FP7, H2020, IMI, DG SANTÉ, AAL, etc.; contractes Marie Curie, etc.) 
i altres convocatòries internacionals (mobilitat, COST, etc.); convocatòries nacionals de l’ISCiii, PERIS i 
altres. 

 Coneixement i formació específica sobre les diferents convocatòries internacionals existents i la seva 
gestió. 

 Coneixements en innovació, en l’àmbit de recerca en salut. 

 Formació en la gestió de projectes de recerca en salut. 

 Coneixement del funcionament de l’Atenció Primària de Salut. Experiència treballant en la gestió de 
projectes a l’Atenció Primària. 

 Experiència en recerca. 

 Habilitats en ofimàtica. 

 Bon tracte i entesa amb les persones, empatia i assertivitat. 

 Capacitat de treball en equip i capacitat de discussió. 

 Capacitat resolutiva i d’autonomia. 

 Persona dinàmica, activa, implicada amb els projectes. 
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Funcions: 
 

 Informar i assessorar als investigadors que volen presentar sol·licituds a convocatòries competitives 
internacionals (i també nacionals de manera puntual). 

 Seguiment de l’estat de les sol·licituds presentades a convocatòries competitives. 

 Gestió i seguiment de l’execució dels projectes concedits competitius i no competitius internacionals (i 
puntualment nacionals). 

 Coordinació amb la resta de membres de la UPGP per al desplegament de la proposta finançada a la 
convocatòria “Go Europe” del PERIS 2019-2021. 

 Coordinació amb la resta de personal tècnic de les USR per donar el suport necessari als diferents 
grups de recerca de l’institut. 

 Coordinació amb el CEIC per l’entrada de nous projectes. 

 Maneig de l’aplicatiu de gestió interna de projectes de l’IDIAPJGol. 

 Manteniment de la informació de les convocatòries internacionals a la web, twitter i butlletí intern 
“NewsIDIAP”. 

 Suport en la coordinació dels ajuts interns IDIAPJGol. 

 Suport i seguiment de la instauració dels procediments, dels que la Unitat en sigui responsable, 
acreditables per les normes ISO. 

 Assistència a jornades i tallers de formació en promoció i gestió de projectes internacionals, així com 
sessions informatives de convocatòries de finançament. Difusió dels coneixements adquirits al 
personal tècnic i investigador de l’institut. 
 

Contractació: 
 

Dedicació: 40 hores setmanals, horari flexible. 
Retribució: 28.700€ bruts anuals aprox. (segons taules salarials de la convocatòria). 
Lloc de treball: Seu central de l’IDIAPJGol (Gran Via – Balmes, Barcelona). 
Durada: Fins el 31/12/2021, renovable. 
Inici: Incorporació immediata tant bon punt surti la resolució de la convocatòria (aprox. finals de Maig). 
 

Es faran entrevistes a les persones candidates finalistes. 
 

Enviament de sol·licituds: 
 

Els/Les interessats/des han d’inscriure’s mitjançant la pàgina web de l’IDIAPJGol (treballa amb nosaltres / 
convocatòries obertes), adjuntem link a la inscripció per a més comoditat:  
 
 

LINK A LA INSCRIPCIÓ 
 

Fins el dia 15 de maig 2019 
 
 

En compliment del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals en tot el que no 
contradigui a aquest reglament, li informem que la seva adreça de correu electrònic així com la resta de les dades de caràcter personal que ens faciliti seran objecte de tractament automatitzat en els nostres fitxers, amb la 
finalitat del manteniment i compliment de la nostra relació comercial i prestació de serveis derivada de la mateixa, incloent l'enviament de comunicacions informatives en el marc de la citada relació. El responsable del 
tractament és IDIAPJGol i el delegat de protecció de dades el senyor Francesc Garcia Cuyàs (prot.dades@idiapjgol.info), vostè podrà en qualsevol moment exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat 
de les dades, dret a l'oblit i limitació al tractament en els termes establerts en la normativa vigent. 
 

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. 
 

El contingut d'aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, és confidencial i va dirigit únicament al destinatari del mateix. En el cas que vostè no fos el destinatari, li sol·licitem que ens ho indiqui i no 
comuniqui el seu contingut a tercers, procedint a la seva destrucció. Gràcies. 
 
 

https://www.idiapjgol.org/index.php/ca/convocatories-obertes.html
mailto:prot.dades@idiapjgol.info

