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Convocatòria d’un/a Investigador/a i Gestor/a de Projectes 
Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol 
 

 L’Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina necessita a una persona per 
incorporar-se al grup d’Investigació en Salut Vascular (ISV) i a la coordinació de la xarxa de recerca 
RICAPPS (Xarxa finançada amb càrrec als fons europeus del “Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (NextGenerationEU)”), ambdós coordinats pel Dr. Rafel Ramos. L’ISV és un equip 
multidisciplinari format per investigadors i investigadores sènior i júnior. La principal línia de recerca 
del grup és l'epidemiologia de les malalties cardiovasculars. El grup té experiència en la realització de 
projectes de cohorts presencials així com estudis sobre l'ús, la seguretat i l'eficàcia dels fàrmacs 
hipolipemiants, utilitzant dades de la història clínica electrònica. El grup està acreditat per l’AGAUR i 
col·labora activament amb altres instituts de recerca nacionals i internacionals. 
El present convocatoria está finançada per el "Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)", amb códi 
d’expedient RD21/0016/0001. 
 
Es requereix: 
 

• Doctor o Llicenciat en ciències de la salut.  
• Experiència en projectes científics. 
• Coneixements d’estadística. 
• Capacitat per treballar en equip multidisciplinari.  
• Motivat per aprendre noves habilitats.  
• Capacitat organitzativa. 
• Alt nivell d'anglès, català i castellà. 

 
Funcions: 
 

• Anàlisi i interpretació de dades de salut com a part de projectes d'investigació en curs i 
futurs. 

• Liderar i col·laborar en la redacció de propostes de projectes i beques d’investigació, inclosa 
la contribució amb idees per a noves àrees d'investigació.  

• Liderar i col·laborar en la redacció de manuscrits científics.  
• Participar activament en les activitats de difusió.  
• Participar i estar present en les reunions de l'equip i altres reunions amb socis d'investigació, 

així com en congressos nacionals i internacionals per a la difusió dels resultats de l'estudi.  
• Col·laborar amb altres grups de recerca de nacionals i internacionals en projectes 

d'investigació en curs i futurs.  
• Col·laborar en tasques organitzatives de la xarxa de recerca  RICAPPS. 
• Redactar les memòries i documents que es requereixin en relació a la xarxa. 
• Mantenir contacte i feed-back amb els grups de recerca que formen part de la Xarxa. 

 
Es valorarà: 
 

• Historial de publicacions científiques.  
• Participació en projectes de recerca dins de les ciències clíniques i de la salut.  
• Experiència en investigació en atenció primària.  
• Capacitat per contribuir a l'equip i participació activa en discussions.  
• Habilitats de resolució de problemes, autosuficient i responsable.  
• Implicació dinàmica, activa en els projectes, innovadora.  
• Fàcilment adaptable a diferents condicions i tecnologies de treball.  
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Competències professionals : 
 

• Responsabilitat, iniciativa i autonomia de treball.  
• Capacitat de gestió de relacions amb diferents perfils professionals a nivell nacional i 

internacional.  
• Resolució de problemes.  
• Habilitats en gestió de projectes.  
• Treball en equip.  
• Capacitat d’innovació. 
• Capacitat de comunicació. 

 
S’ofereix:  
 

Jornada: 40 hores / setmana  
Retribució: En funció de la dedicació horària i experiència (llicenciat/doctorat).  
Segons retribució establerta per el ISCIII.  
Amb càrrec als fons europeus del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU)”. 

Tipus de contracte : Contracte laboral per Obra/Servei. 
Lloc de treball: Girona, Unitat de Suport a la Recerca, IDIAPJGol.  
Inici: Gener de 2023 
Durada del projecte: Fins el 31/12/2024 (Prorrogable) 
 

La sol·licitud es farà efectiva si la convocatòria es resol favorablement. 
 

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 
 

Termini presentació: Dia 14 de Desembre de 2022 
 

Es faran entrevistes als candidats finalistes. 
 
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 dades de caràcter 
personal que ens faciliti seran objecte de tractament automatitzat amb la finalitat de portar a terme el procés de selecció objecte 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.html

