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CONVOCATÒRIA REFº   027-2016 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA. 

1.  PLAÇA CONVOCADA. 

1.1. Es convoca el procés selectiu per la cobertura d’una plaça d’Investigador Post-doctoral en 
cèl·lules mare tumorals i metabolisme a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta 
(IDIBGI), finançada per la Beca Armangué d’Investigació Traslacional en Oncologia, de dos anys de 
durada, a temps complet, amb un contracte d’obra i servei. 

Requisits dels aspirants: Titulació i experiència sol·licitada. 

El candidat/a ha de ser doctor/a en Ciències de la Vida (Biologia, Bioquímica, Química, Farmàcia, etc.) 
que hagi publicat com a mínim 2 articles com a primer autor en revistes internacionals i amb 
excel·lents habilitats en tècniques de biologia cel·lular i molecular aplicades a l'estudi del càncer. És 
un requisit indispensable comptar amb experiència prèvia en cèl·lules tumorals i cèl·lules mare 
tumorals (CMTs), tant in vitro com in vivo (models animals). S'espera del candidat/a la capacitat de 
planificar i executar tasques del projecte de recerca específic d'aquesta convocatòria de manera 
independent (CMTs i metabolisme), mentre col·labora en altres projectes d'orientació clínic-
translacional que es porten a terme en un grup de mida reduïda. Els candidats han de ser individus 
altament motivats i ben organitzats, capaços de desenvolupar tasques d'investigació de manera 
independent sense la necessitat d'una supervisió contínua. Es valorarà positivament la capacitat de 
comunicació, no només per interactuar amb la resta de l'equip, sinó també per a la disseminació de 
resultats en publicacions i presentacions. S'espera del candidat/a un alt/excel·lent nivell d'anglès 
escrit i parlat. 

Descripció de la plaça: 

El candidat/a s’integrarà al grup de recerca "Metabolisme i Càncer" dirigit pel Dr. Menendez a 
l’IDIBGI que forma part del Programa Contra la Resistència Terapèutica del Càncer (ProCURE) de 
l'Institut Català d'Oncologia (ICO). Internacionalment reconeguts per les seves aportacions en el 
camp del metabolisme tumoral, el grup de "Metabolisme i Càncer" intenta integrar no només a 
biòlegs, bioquímics i farmacèutics sinó també oncòlegs, ràdio-oncòleg i patòlegs, tots ells procedents 
de l'entorn "comprensiu" en l’abordatge del càncer proporcionat per l'ICO.  

El grup dirigit pel Dr. Menéndez es troba en aquests moments en un procés de completa 
reestructuració en el qual es pretén captar investigadors post-doctorals amb talent i apassionats per 
investigar els mecanismes metabòlics implicats en la generació de les anomenades cèl·lules mare 
tumorals (CMTs), una nova dimensió del càncer que ha estat denominada "metabostemness". El 
candidat/a s'implicarà en un nou projecte de caracterització de les dependències metabòliques 
úniques requerides, no solament per satisfer les demandes bioenergètiques i biosintètiques de les 
CMTs, sinó també per regular epigenèticament les propietats operacionals de les CMTs (auto-
renovació, iniciació de tumors i metàstasi, i plasticitat fenotípica). El primer objectiu del projecte és 
demostrar que les característiques metabòliques de les CMTs generen de manera intrínseca un "codi 
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de barres" metabòlic que pot ser utilitzat per a la detecció del funcionament de les CMTs, la qual 
cosa podria incrementar molt significativament la nostra capacitat de monitorització de les 
poblacions CMT per a la detecció, pronòstic, predicció de respostes, detecció primerenca de 
resistència en el tractament, recurrència i metàstasi. El segon objectiu del projecte és explotar 
terapèuticament la vulnerabilitat de la connexió metabolo-epigenètica en el funcionament de les 
CMTs durant els processos de recaiguda i metàstasi en el càncer de mama, pulmó i colorectal. 

El candidat/a ha d'estar en possessió del grau de doctor i tenir experiència prèvia en la biologia del 
càncer. El candidat/a ha d'estar familiaritzat amb les tècniques de laboratori habituals en la 
investigació del càncer, però també en la generació, caracterització i manteniment de cèl·lules mare 
pluripotencials induïdes (iPSCs) i organoides, tècniques d’editat genòmic, i establiment de xenografts 
derivats de pacients. El maneig de tècniques avançades de citometria de flux es considerarà un plus. 

El projecte específic d'aquesta convocatòria es realitzarà a les noves instal·lacions de l'IDIBGI, 
situades al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt (Girona), on es poden integrar les experiències prèvies 
en medicina onco-molecular, amb una infraestructura capaç de suportar recerca bàsica, translacional 
i clínica. 

La incorporació del candidat s’efectuarà el setembre de 2016.   

 

Presentació de Sol·licituds: 

Carta Presentació: Fent explícita la Referència de la plaça a la que s’opta i la motivació personal de la 
sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae detallat, amb 2 referències, i la documentació acreditativa 
dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda. 

Lloc de Presentació: Indicant la referència de la plaça. 

1. Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org 

Termini Presentació: 

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  19 de juny de 2016. 

 

1.2. La contractació s’efectuarà segons el previst en l’ Article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 
24 de març, pel qual s’aprova el text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que 
disposa l’art. 2 del Reial Decret 2720/98, de 18 de desembre (B.O.E. de 8 de gener de 1999), Llei 
12/2001, de 9 de juliol (B.O.E. de 10 de juliol) i disposicions concordants. 

Es té en compte el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones, d’acord amb l’article 14 de la 
Constitució Espanyola, la Directiva Comunitària de 9 de febrer de 1976 i el previst en l’Acord del 
Consell de Ministres de 4 de març de 2005, pel que s’aprova el Pla per la igualtat de gènere en 
l’Administració General de l’ Estat. 
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Es té en compte l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat segons l’ apartat 2n de 
l’Article 1 de la Llei 51/2003 de 2 de desembre d’ igualtat d’ oportunitats i es reserva el 5% de les 
vacants sempre i quan superin els processos selectius i acreditin la discapacitat i la compatibilitat 
amb el desenvolupament de les tasques de manera que progressivament obtinguem el 2% del total 
de la plantilla. 

1.3. Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran 
fixades en funció de l’ experiència aportada i les aptituds dels candidats.   

 

       

Girona, a 19 de maig de 2016 

 

Sra. Anna Ribas 
Gerent 
 

 

 

          

 

 


