
Biòleg/Biòloga molecular per a la Direcció Clínica d’Anatomia Patològica - 
Hospitals Joan XXIII-Verge de la Cinta–Pius Valls 
 

1- Requisits dels candidats: Llicenciatura o grau en Biologia, o similar. 
2- Mèrits a valorar: 

a) Formació i experiència en tècniques de biologia molecular. 
b) Publicacions realitzades. 
c) Disposició del títol de doctor/a universitari/a. 
d) Disposició de títol d’especialista via BIR o equivalent. 
e) Màsters realitzats. 
f) Participació en projectes d'investigació. 
g) Beques i premis d'investigació obtinguts. 
h) Coneixements en gestors de cites bibliogràfiques, programari per a l’anàlisi 

estadística i altres programaris de suport a la investigació. 
i) Estades en centres de recerca estrangers. 
j) Experiència docent universitària. 
k) Nivell d'anglès parlat i escrit alt. 
l) Es realitzarà entrevista personal. 

 
3- Funcions a desenvolupar: 

a) Realització i supervisió de la tècnica de seqüenciació genètica massiva per 
als estudis anatomopatològics de tumors humans, realitzats en el "Unitat 
multidisciplinar de diagnòstic molecular de l'Hospital Joan XXIII de 
Tarragona". Processament i anàlisi de les dades obtingudes. 

b) Participació en el grup de biòlegs moleculars del serveis d’anatomia 
Patològica de l'ICS 

c) Realització i supervisió d'altres tècniques de biologia molecular (FISH, 
CISH, PCR) realitzades en el Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital 
Joan XXIII i a la Unitat multidisciplinar de diagnòstic molecular (“core 
molecular”). 

d) Suport a la realització de treballs d'investigació, l'escriptura d'articles 
científics i sol·licitud d'ajudes a la investigació del servei d'Anatomia 
Patològica de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. 

e) Possibilitats de liderar línies de recerca. 
 
Tipus de contracte: Contracte eventual fins la cobertura d´un lloc de treball mitjançant 
convocatòria pública.  
 
Sou: En base a conveni “Segon conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, 
centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats 
amb el Servei Català de la Salut”  (SISCAT)  i taules salarials corresponents per a 
l’any” i com a Facultatiu de plantilla, Grup 1, Subgrup 1.2 (nivell I, II o III segons 
experiència prèvia demostrable del candidat/a) 
 
Horari laboral: 1688 hores anuals, de dilluns a divendres. 
Enviar currículum a: rbosch.ebre.ics@gencat.cat  
Data límit de presentació de currículums: 02-01-2021 
Entrevistes  personals: 7,8,11 i 12 gener 2021 
Comunicació de la decisió: 15-1-2021 
Incorporació: 25-1-2021 


