CONVOCATÒRIA
L’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, precisa
incorporar:
T4 Tècnic/a Superior de Recerca PT ISCIII 17
Requisits imprescindibles:
• Llicenciatura o Grau en Ciències de la Salut
• Coneixements d’anglès i d’informàtica
• Coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials de Catalunya
Es valorarà:
• Formació i experiència en monitorització de Assaigs Clínics
• Competències en comunicació i coordinació
• Capacitat de treball en equip
• Capacitat de planificar les seves activitats i de gestionar el temps
• Capacitat de treball seguint Procediments Normalitzats de Treball (PNTs)
• Capacitat de resolució de problemes i iniciativa
• Persona autònoma, dinàmica i decidida
Funcions:
• Activitats de monitorització, assistència i gestió dels assaigs clínics i altres estudis promoguts per l’Institut de
Recerca i de la Spanish Clinical Research Network (SCReN).
• Actuar de via de comunicació entre el promotor (Institut de Recerca - SCReN) i el personal investigador, i
assessorament en la legislació vigent en matèria d’assaigs clínics i altres projectes de investigació biomèdica.
S’ofereix:
• Contracte d’obra fins al 31 de desembre de 2018 adscrit al PIC UCICEC Sant Pau
• Projecte: Spanish Clinical Research Network (SCReN).PT17/0017/0034".
• Jornada anual de 1688 hores
Retribució mensual bruta: 1595.11euros bruts mensual tal i com estableix la “Resolución del Director del Instituto de
Salud Carlos III por la que se conceden subvenciones para Plataformas de apoyo a la investigación en ciencias y
tecnologías de la salud de la convocatoria 2017 de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016".

Documentació i termini de presentació:
Els/les interessats/es hauran de lliurar preferentment la documentació (1) en pdf, per correu electrònic a la
Direcció de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, adreça
recursoshumans_ir@santpau.cat, indicant la referència 2018/40:
(1)Carta de sol·licitud i Curriculum Vitae actualitzat
A requeriment de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, els/les candidats/es hauran
de presentar la documentació acreditativa dels mèrits esmentats al currículum.
Les sol·licituds seran resoltes en un termini màxim d'un mes des de la finalització de la data fi de presentació
de la documentació. Un cop finalitzat el termini sense haver notificat resolució expressa els/les interessats/es
estaran legitimats/es per a entendre desestimades les seves sol·licituds.
L’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau podrà declarar deserta aquesta convocatòria si,
segons el seu criteri, el/la candidat/a no reuneix les condicions que la Institució estima necessàries per ocupar
la plaça.
La interpretació dels requisits i la seva exigibilitat als/ a les candidats/es serà exclusiva de l’Institut de Recerca
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Les dades personals seran tractades per al procés de selecció de la present convocatòria. Igualment l'entitat
pot guardar els CV durant dos anys a la bossa de treball, integrant-se al fitxer de RRHH/Personal de l'entitat,
amb la finalitat d'informar-lo d'ofertes laborals que puguin ser del seu interès. Té dret a exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts a la Llei 15/1999 a l'adreça: Institut de Recerca de
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, C/Sant Antoni Mª Claret, 167, 08025 Barcelona (o a
rfernandez@santpau.cat)
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 22 de juny de 2018 a les 15 hores
Barcelona, 7 de juny de 2018
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