
   

 

 

 
 

 

CONVOCATÒRIA INFERMER/A D’INVESTIGACIÓ  (REF.: 2018/82) 
 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: L’IGTP precisa incorporar un/a infermer/a d’investigació, amb la finalitat 

de col·laborar en el grup de recerca d’ assaigs clínics de l’equip de Neurociències en el Servei de Neurologia i 

Neurocirurgia de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.  

 

2. ÉS REQUEREIX: 

a) Estar en possessió del títol de Llicenciat/ada o Diplomat/ada en Infermeria 

b) Estar en possessió del títol de Màster  Universitari de Lideratge i Gestió dels Serveis d’Infermeria  

c) Estar cursant estudis pre-doctorals o estar en possessió de títol de doctor en Infermeria i Salut  
d) Acreditar formar grup d’un Grup de Recerca finançat en l’àmbit de les Neurociències 
e) Disposició per treballar en l’àrea de Neurociències desenvolupant tasques de coordinació d’estudis de 
recerca  i implementació als serveis  
f)  Acreditar experiència en gestió de tràmits de comitè d’ètica, contractes, farmàcia o serveis implicats per 
implantar un estudi. Així com gestió comptable i control de facturació de estudis de recerca. 
g) Acreditar experiència prèvia com a Coordinador/a en l’àrea de Neurologia i Neurocirurgia, gestió de base 
de dades i  coneixements d’estadística. 
h) Coordinació i experiència en  gestió de biobanc de mostres biològiques 
i) Coneixements  d’ anglès nivell avançat 
j) Es valorarà publicacions en revistes amb factor d’impacte en l’àmbit de les Neurociències 

 

3. FUNCIONS:  

a) Coordinació de recerca d’estudis en el servei de Neurociències. 

b) Desenvolupament des de una fase inicial d’un estudi. 

c) Feasibility. 

d) Visites de selecció de centre. 

e) Gestió i implementació dels estudis de recerca dels serveis fins al tancament.  

f) Gestió econòmica del estudis en curs i coordinació  del biobanc de Neurovascular. 

 

4. S’OFEREIX:  

a) Contracte indefinit amb un període de prova de 6 mesos 

b) Salari brut anual de en funció de la vàlua del candidat/a 

c) Contracte a jornada complerta 

d) Incorporació : quan ho autoritzi les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos Generals 

de la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat, moment en 

que finalitzarà el contracte d’interinitat d’aquest lloc de treball cobert per la convocatòria 2018/58. 



   

 

 

 

5.- PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: 

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i 

contacte de 2-3 referències per email a l'adreça rrhh@igtp.cat, indicant la referència de l'oferta en 

l'assumpte. 

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades 

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

 El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 30 de juny de 2018 
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