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Direcció per a les Persones  

Unitat de diagnòstic molecular de càncer hereditari 

 

PROCÉS DE SELECCIÓ 

 

TÈCNIC/A SUPERIOR PER A LA INTERPRETACIÓ DE RESULTATS NGS 

 

L'Institut Català d'Oncologia (endavant ICO), centre públic del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya, líder en oncologia i dedicat a l'assistència, la recerca, la prevenció 

i la docència, inicia un procés de selecció per incorporar un/a tècnic/a  de grau superior  

adscrit al Laboratori de Diagnòstic Molecular (LDD) del Programa de Càncer Hereditari, 

per al centre de treball Duran i Reynals (ICO Hospitalet). 

 

El Programa de Càncer Hereditari (PCH) treballa per reduir l’impacte del càncer a Catalunya 

mitjançant la identificació d’individus i famílies amb un risc augmentat de desenvolupar 

càncer degut a que són portadors de mutacions en gens de predisposició al càncer amb 

elevada penetrància. Al Laboratori de Diagnòstic Molecular (LDM) es realitzen les 

determinacions per identificar els individus i famílies portadors de mutacions. A més, el LDM 

també ofereix l’assessorament en la interpretació de resultats d’estudis genètics tant a nivell 

somàtic com germinal, de gens individuals i de panells de gens. El LDM treballa de manera 

contínua per a millorar la qualitat dels nostres serveis. 

 

La persona seleccionada tindrà una dedicació exclusiva a l’actuació Big 

data, Genètica i Diagnòstic Molecular de l’operació 4 - Projecte d’Especialització i 

Competitivitat Territorial (PECT) 4locaLHealth, emmarcat en l’estratègia RIS3CAT i en el 

Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i 

ocupació. 

El contracte es cofinançarà en el marc de la convocatòria PRE/161/2019, d’1 d’agost, 

modificada per l’Ordre PRE/197/2020, de 10 de novembre, amb una subvenció d’un 50% de 

la despesa elegible amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya.  

 

Projecte cofinançat per: 
 

 

FUNCIONS PRINCIPALS: 

 

• Participar activament en la implementació de noves tècniques de diagnòstic genètic 

tant a nivell germinal com somàtic. 

• Interpretar els resultats dels estudis moleculars obtinguts per les diferents tècniques 

aplicades, realitzant els estudis de mutacions somàtiques a partir de mostres 

tumorals parafinades registrant i emmagatzemant-los d’acord el sistema de gestió 

de qualitat. 

• Coordinar, enregistrar i supervisar el correcte ús de les mostres del banc de mostres 

de la unitat, gestionant els estudis i els resultats de mostres tumorals. 
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Direcció per a les Persones  

Unitat de diagnòstic molecular de càncer hereditari 

 

REQUISITS: 

 

• Estar en possessió  de la titulació (mínima) de Llicenciat/da / Grau en Ciències de 

la Salut: Biologia, Genètica, Bioquímica, Biomedicina  - Especialitat Ciències 

Biològiques (1) 

 

(1) O acreditació documental de l’equivalència a nivell 3 MECES del Marc 

Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior o EQF Level 7 del Marc 

Europeu de Qualificacions. 

 

• Estar en possessió de Doctorat  en Ciències de la Salut  

 

ES VALORARÀ 

 

Coneixements avançats de genètica molecular humana i càncer hereditari. 
Coneixement en tecnologia de seqüenciació massiva tant a nivell experimental com 
d'interpretació de les dades 
Experiència en classificació de variants (germinals i somàtiques) 
Coneixements en la cerca bibliogràfica i exploració de dades. 
Coneixements bàsics en biologia molecular, marcadors moleculars i processos oncològics. 
 
 

CONDICIONS: 

 

• Jornada laboral completa (1.605 hores/any – 37,5 hores/setmana) 

• Tipus de contracte: De durada determinada associat al projecte. 

• Durada: En funció del projecte, estimada fins el 31/12/2022. 

• Horari de treball: De dilluns a divendres de 8h a 16.00h.  

• Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i 

s'ajustaran a les normes establertes a l'Institut Català d'Oncologia segons conveni 

SISCAT. 

• Banda salarial: 34.000€ (grup professional 4 PAS-TGS - Titulat/da de grau 

superior). 

• Data d'incorporació: un cop finalitzat el procés de selecció. 

• Lloc de treball: Institut Català d'Oncologia, Av. Granvia, 199-203, 08908 Hospitalet 

de Llobregat. 

 

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 

 

Amb caràcter general, el procés de selecció es basa en la valoració dels mèrits aportats en 

el currículum i la realització d’entrevista presencial (individual i/o grupal). 

 

L’Institut Català d’Oncologia podrà declarar deserta aquesta convocatòria si, segons el seu 

criteri, les candidatures no reuneixen les condicions que la Institució estima necessàries per 

ocupar el lloc.  
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Direcció per a les Persones  

Unitat de diagnòstic molecular de càncer hereditari 

 

 

DOCUMENTACIÓ I TERMINIS DE PRESENTACIÓ: 

 

Les persones interessades han de dirigir la documentació que s’indica a continuació a 

l’adreça: atenciosgp@iconcologia.net 

 

Indicant la referència: 202109-TGS-UDM-PECT 

 

• Carta de presentació amb l’explicació de les motivacions per desenvolupar aquest 

lloc de treball. 

• Currículum vitae actualitzat.  

 

El termini per presentar la documentació sol·licitada s’obrirà avui 10 de setembre  i 

finalitzarà el dia 30 de setembre de 2021, a las 15:00 hores. 

 

 

Direcció per a les Persones 

 

L’Hospitalet de Llobregat, a 10  de setembre de 2021 
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