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Convocatòria Tècnic/a Júnior SIDIAP 
Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol 
 
 

L’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol necessita 1 persona per l’Àrea 
Tècnica del SIDIAP (Sistema d’Informació pel Desenvolupament de la Investigació a l’Atenció 
Primària). El SIDIAP és una plataforma innovadora de recerca basada en la història clínica 
informatitzada amb una gran diversitat temàtica de projectes nacionals i internacionals en marxa 
(www.sidiap.org) i formada per un grup interdisciplinar d’estadístics/ques, matemàtics/ques, 
metges/ses, infermers/res, informàtics/ques i biòlegs/logues que fan recerca i que donen suport a 
grups de recerca. 
 

Es requereix: 
 

 Estudis universitaris de la branca d’enginyeria o matemàtiques. 
 Bon nivell de llengua anglesa, B1 o superior. 
 Coneixement del castellà per les persones estrangeres. 
 Capacitat de desenvolupament de noves aplicacions o ampliació i manteniment d’antigues. 
 Coneixement en eines de desenvolupament de software: 

o Docker 
o Git/Mercurial 

 Coneixement de bases de dades relacionals: 
o SQL 

 Coneixements de llenguatges de programació web en: 
o Python (Django) 
o Javascript (React) 
o PHP (Zend Framework) 
o HTML/CSS/Web 

 

Es valorarà: 
 

 L’experiència prèvia en el desenvolupament d’aplicacions. 
 La capacitat de treball en equip. 
 Experiència en el treball amb bases de dades, especialment de registres de salut electrònics. 

Coneixements en la gestió i manteniment de servidors d'aplicacions. 
 

Funcions: 
 

 Desenvolupar noves aplicacions. 
 Ampliació/modificació d'aplicacions existents. 
 Explotació de la base de dades SIDIAP. 
 Realització de projectes d'investigació en l'entorn SIDIAP. 
 Optimització de processos existents. 

 

Contractació: 
 

Dedicació: 40 hores setmanals  
Retribució: En funció de la dedicació horària i experiència. 
Contractació: Temporal 
Lloc de treball: Barcelona (IDIAP Jordi Gol – Gran Via, 587) 
Inici: 1 de Febrer de 2020 (estimat) 
Durada: 1 any, ampliable. 
 

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

Els interessats 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 29 de gener del 2020 
 
 

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

