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INVESTIGADOR/A NOVELL/A  (REF.: 2020/69) 
 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:  
L’IGTP precisa incorporar un/a investigador/a novell/a per realitzar tasques de suport a la recerca 

emmarcades en el projecte PIE16/00011 en el grup de Resistència, quimioteràpia i marcadors predictius, 

dirigit per la Dra. Eva Martínez-Balibrea. 

 

2. ÉS REQUEREIX: 

a) Estar en possessió del títol de graduat en Biologia i Màster en Biomedicina o similar. 
b) Nota mínima de l’expedient acadèmic del grau de més de 8,2. 
c) Disposició per treballar en equip. 
d) Acreditar experiència prèvia en tècniques de cultiu cel·lular, western blot, qPCR. 
e) Acreditar un bon nivell d’anglès (mínim C1.2). 
f) Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, 

de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-
se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, 
mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat 
funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball 

 
 

3. FUNCIONS:  

Les tasques a portar a terme són les de donar suport com a investigador/a novell/a en el 

desenvolupament del projecte FIS PIE/00011. 

 

4. S’OFEREIX:  

a) Salari brut anual segons la vàlua de l'candidat / a distribuïts en 12 mensualitats. 

b) El contracte tindrà una jornada laboral completa. 

c) El contracte tindrà una durada d’un mes, prorrogable a 4 mesos. 

d) Formar part d'un centre d'investigació multidisciplinar excel·lent en la recerca en un centre premiat 

amb el distintiu HRS4R. 

e) Retribució flexible (tiquet guarderia). 

f) Càpsules formatives a càrrec de l'empresa. 
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5.  PER MÉS INFORMACIÓ:  

https://www.germanstrias.org/research/es-cancer/13/resistencia-quimioterapia-y-biomarcadores-

predictivos 

 

6.   PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: 

Les persones interessades hauran d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc de treball, el 

seu CV i el contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio@igtp.cat, 

 

NO ES CONSIDERESSIN LES CANDIDATURES QUE NO S'INDIQUI LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN 

L'ASSUMPTE. 

 

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistessin  les més adequades. 

 

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

 El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 22 d’agost. 
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