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Convocatòria Investigador/a Predoctoral 
 Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol  

 

L’Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina necessita un/a Investigador/a en l’àrea 
de ciències de la salut per presentar-se a una convocatòria competitiva externa per candidats 
predoctorals (PFIS, ISCIII) i realitzar la tesis doctoral amb el projecte titulat “Eficàcia d'una eina 
informàtica per millorar l'adequació al tractament anticoagulant en la fibril·lació auricular no valvular 
(FANTAS-TIC)”, de els “contratos predoctorales de formación en investigación en salud (Contratos 
PFIS)”, de la propera convocatòria 2021 de la “Acción Estratégica de Salud 2021-2024, finançat per el 
“Instituto de Salud Carlos III”, i cofinançat amb els Fons FEDER. “Una manera de fer Europa”. 

 

Es requereix: 

 Estudis universitaris de grau de la branca de ciències de la salut, puntuació mitjana >7/10.
 Màster obtingut a partir de l'1-1-2019, puntuació mitjana > 8/10.
 Anglès fluït
 Coneixement del castellà o català per les persones estrangeres.
 Complir els requisits de la convocatòria. Es pot consultar a la pàgina web:

https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/default.aspx. 
 

Funcions: 

 Realització de la tesi doctoral en el tema descrit.
 Suport a altres tasques relacionades amb la tesi.

 
Es valorarà: 

 Experiència en la redacció de protocols.
 Experiència en la redacció de publicacions en anglès.
 Haver rebut formació de postgrau en recerca.
 Experiència prèvia en recerca.

 
Competències professionals : 

 Persona proactiva.
 Capacitat de treball en equip.

 
S’ofereix: 

Jornada: 40 hores / setmana 
Retribució: Segons retribució establerta per el ISCIII en el moment de la concessió de l’ajut. Finançat 
per el “Instituto de Salut Carlos III”, i cofinançat amb els Fons FEDER. “Una manera de fer Europa”. 
Tipus de contracte : Contracte laboral per Obra/Servei. 
Lloc de treball: USR Terres de l'Ebre (IDIAPJGol), CAP Baix Ebre, Tortosa. 
Inici: Gener de 2023 
Durada: 3 anys (prorrogable fins a lectura de la tesi) 

https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/default.aspx
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Procés de selecció: 
 

Enviament de sol·licituds: 

Els interessats han d’inscriure’s mitjançant la pàgina web de l’IDIAPJGol (treballa amb nosaltres / 
convocatòries obertes) o través del següent link: LINK A LA INSCRIPCIÓ 

 

El interessats i interessades han de presentar: 

 Carta de presentació

 Curriculum vitae
 

Termini presentació: Día 7 de Febrer 2022 

Es faran entrevistes als candidats finalistes. 
La sol·licitud es farà efectiva si la convocatòria a la qual es demana el finançament per un/a 
candidat/a predoctoral es resol favorablement. 

 

Avaluació candidats finalistes: 

Es realitzarà segons el manual del procés de selecció de l’IDIAPJGol (IT-085) disponible al nostre web. 

La contractació s’efectuarà segons el conveni aplicable i l’estatut dels treballadors vigent. 

El procediment de selecció es regirà atenent els principis de mèrit, igualtat i capacitat i s’ajustarà a 
les característiques i requeriments necessaris per desenvolupar les tasques pròpies a la plaça oferta. 

A la persona seleccionada no se li farà efectiu el contracte si no acredita prèviament els mèrits 
al·legats en el currículum vitae. 

En compliment del Reglament General de protecció de Dades (RGPD) així com de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia de drets digitals, l’informem que la seva adreça de correu electrònic així com la resta de les dad es de caràcter 
personal que ens faciliti seran objecte de tractament automatitzat amb la finalitat de portar a terme el procés de selecció o bjecte de la 
present sol·licitud. Un cop aquest finalitzi (sigui quina en sigui la causa) les seves dades seran eliminades. 

El responsable del tractament és IDIAPJGol i el Delegat de Protecció de Dades el Sr. Josuè Sallent Ribes (dpd@ticsalutsocial.cat), 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. 

https://www.idiapjgol.org/index.php/ca/convocatories-obertes
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