
   

 

 

 
 

 

CONVOCATÒRIA D’INFERMER/A DE RECERCA (REF.: 2019/30) 
 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ: L’IGTP precisa incorporar un/a infermer/a de recerca en el centre 

d’estudis Epidemiològics sobre les ITS i la sida de Catalunya (CEEISCAT) situat a l’Hospital Universitari 

Germans Trias i Pujol amb la finalitat de realitzar tasques d’investigació dintre del projecte de recerca 

“Determinantes y necesidades de la salud sexual en una cohorte multicéntrica de mujeres transgénero y 

hombres que ejercen el trabajo sexual en Barcelona y Madrid.”, finançat per l’Institut de Salud Carlos III 

(Códi PI18/01481). El contracte serà susceptible d’estar cofinançat per fons FEDER (Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional).   

 

2. ÉS REQUEREIX: 

a) Grau d’infermeria. 
b) Coneixements de les característiques de l’atenció a  població trans y homes que exerceixen el treball 

sexual  
c) Es valorarà: 

 Experiència assistencial  

 Experiència en el disseny i implementació de treballs de recerca 
d) Competències: Vocació de servei, interès per la recerca, iniciativa, comunicació empàtica, capacitat de 

treballar en equip, disponibilitat d’aprenentatge, disposició per la responsabilitat, compromís, rigor, 
planificació, treballar en un entorn comunitari    

e) Disponibilitat d’incorporació immediata. 
  

3. FUNCIONS:  

a) Acollida dels participants i presentació de l’estudi. 
b) Recollida de mostres biològiques i dades epidemiològiques mitjançant entrevista 
c) Preparació de les mostres, en les condicions adequades de conservació, per ser enviades als centres de 

referència. 
 

4. S’OFEREIX:  

a) Salari brut anual en funció de la vàlua del candidat/a distribuït en 12 pagues 
b) El contractat/ada tindrà una jornada laboral de 10 hores setmanals, 2 dies a la setmana en horari de 

tarda.   
c) La duració del contracte serà de 8 mesos aproximadament amb possibilitats de prorroga. 
d) El contracte s’iniciarà durant el mes d’abril de 2019. 
 



   

 

 

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 31de Març de 2019. 
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