Tècnic/a en recerca
Gerència Territorial Terres de l’Ebre
A. Lloc de treball
Identificació del lloc


Nom del lloc: tècnic/a en recerca



Grup professional/categoria: tècnic/a superior de funció administrativa



Centre de treball: Gerència Territorial Terres de l’Ebre

Missió
Potenciar la recerca ICS Terres de l’Ebre, col·laborant activament amb l’organització
territorial en la preparació i desenvolupament de projectes i línies de recerca, i en
coordinació amb les àrees d’investigació i altres infraestructures de l’Institut
d’Investigació Sanitària Pere i Virgili (IISPV).
Funcions principals del lloc
1.

Assessorar i donar suport tècnic i metodològic en la planificació, coordinació,
l’execució i l’anàlisi de projectes i activitats de recerca.

2.

Fer un seguiment bibliogràfic crític de publicacions científiques i de projectes de
recerca, amb la finalitat de promoure accions de recerca dels professionals de
l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

3.

Potenciar l’acreditació externa dels grups de recerca.

4.

Incrementar el factor d’impacte de la recerca del territori.

5.

Promoure accions de recerca dels professionals de l’Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta.

6.

Incrementar les sol·licituds de finançament en convocatòries competitives.

7.

Qualsevol altra funció anàloga a les anteriorment exposades o qualsevol de les
pròpies de la seva categoria professional que el o la cap li assigni.

Dependència jeràrquica: Gerent/a territorial.
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B. El perfil
Requisits
Formació reglada
 Llicenciatura universitària, grau o equivalent en l’àmbit de les ciències
biomèdiques.
 Títol de doctorat.
Formació complementària


Formació vinculada a les funcions que cal desenvolupar, especialment les
relacionades amb metodologia de la recerca, processos i innovació.



Formació en estadística i programari d’estudis estadístics (SPSS, R, etc.).

Coneixements


Coneixements sobre el sistema de recerca i innovació nacional i internacional.



Coneixements de paquets estadístics i estadística descriptiva.



Coneixements de llengua anglesa per redactar-hi articles de recerca i fer el
seguiment bibliogràfic d’articles internacionals.

Experiència prèvia


Experiència en escriptura d’articles científics en revistes internacionals.



Experiència en el desenvolupament de les funcions del lloc de treball o anàlogues
a unitats de recerca o de salut pública.



Haver participat en projectes de recerca biomèdica.

Elements que cal valorar
Formació reglada


Mestratges i/o postgraus relacionats amb les funcions a desenvolupar.

Coneixements


Coneixement en recerca biomèdica.
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Coneixements de l’organització de l’Institut Català de la Salut i de l’entorn
sanitari.

Experiència prèvia


Experiència en el desenvolupament de les funcions del lloc de treball o
anàlogues a unitats de recerca de l’Institut Català de la Salut.



Haver participat en comitès científics.



Experiència en secretaries tècniques de l’àrea de salut.

Perfil de competències específiques
Adequació al canvi i flexibilitat; comunicació i persuasió; planificació, organització i
priorització; efectivitat i assoliment de resultats, millora i aprenentatge permanents.
Lloc i termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals des de la publicació
d’aquesta oferta al web.
Les persones interessades en participar en el procés selectiu hauran de presentar la
documentació esmentada al Registre Oficial de la Direcció de Recursos Humans situat
a la 2a planta del CAP Baix Ebre: Avinguda de Colom 16-20, Tortosa.
Procés selectiu
El procés selectiu consistirà en la valoració del compliment dels requisits i en la
valoració dels mèrits descrits (formació reglada, coneixements i experiència prèvia)
Resolució
_____________________________________________________________________
El procés es resoldrà amb l’elecció del candidat que sigui més idoni per a la cobertura
del lloc de treball. En cas que els mèrits al·legats en el currículum no estiguin validats
a l’aplicació SGRH, caldrà presentar els originals de les certificacions acreditatives
dels esmentats mèrits.
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