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La Fundació Parc Taulí  
per a l’Àrea de Malalts Crítics 

 
OFERTA: 

 
LLOC DE TREBALL JORNADA COMPLETA: 
 

1 Doctorat/da 
 
REQUISITS: 

 Títol universitari de grau superior o llicenciatura preferiblement en Enginyeria de 
Telecomunicació, Matemàtica o àrea relacionada. 

 Doctorat preferiblement en Enginyeria Biomèdica  
 

ES VALORARÀ: 
 Nivell alt en tècniques de processament digital de senyals. 
 Anàlisis no lineal (entropies i complexitat dinàmica) de series temporals. 
 Experiència en anàlisis estadístic de dades i mètodes d'aprenentatge automàtic. 
 Llenguatge de programació R, Python i MATLAB. 
 Coneixement de bases de dades relacionals i llenguatge SQL. 
 Familiaritzat amb l'adquisició de senyals biomèdics (EMG, MMG, ECG, PPG, senyals 

respiratòries). 
 Coneixements bàsics sobre el sistema respiratori, la interacció pacient-ventilador, i estudis de 

son.  
 Experiència en centres de recerca estrangers. 
 Coneixements d’anglès. 
 Sòlida experiència en l’escriptura d’articles científics i reports tècnics 
 Capacitats de pensament crític, autoaprenentatge, treball en equip, comunicació i rigorositat. 
 

S’OFEREIX: 
La persona candidata designada, subjecta a les condicions laborals establertes en el conveni 
d’aplicació al centre i vinculació laboral mitjançant contracte temporal, per un període aproximat de 
2 anys, al projecte “SMARTVENT: Uso de algoritmos sobre señales fisiológicas para personalizar la 
atención al paciente crítico sometido a ventilación mecánica”, finançat per les ajudes RETOS-
Colaboración 2017 del Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades, i amb possible 
finançament amb càrrec al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 
PROCES DE SELECCIÓ: 
Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull al present anunci i en el seu 
defecte per les bases tipus de convocatòria per ocupació de places vigents que es pot consultar en la 
pàgina web de l'entitat www.tauli.cat  
 
INFORMACIÓ, INSCRIPCIÓ, DOCUMENTACIÓ I TERMINI: 
Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç següent: : http://bit.ly/2S8WdjG .On 
caldrà adjuntar el currículum en format PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de 
la convocatòria, així com tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació dels 

https://www.tauli.cat/tauli/professionals/treballar-amb-nosaltres/informacio-d-anuncis-de-treball-i-convocatories
http://www.tauli.cat/
http://bit.ly/2S8WdjG
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mèrits individuals. Per a consultes en relació aquesta convocatòria us podeu adreçar a 
seleccio@tauli.cat , indicant el número de referència d’aquest anunci.  
 
Data de termini: 11 de gener de 2019 

mailto:seleccio@tauli.cat

