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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 
 

CONTRACTACIÓ D'UN TÈCNIC DE PROJECTE EN EL MARC DEL PROJECTE 
IT21005S: BITTER-FI: COMBATENT LA INAPETÈNCIA AMB MOLÈCULES 

NATURALS (R2B2021-01) 
 

Aquest ajut està inclòs dintre de l’Actuació 6 IMPULS DE LA VALORITZACIÓ DE LES TECNOLOGIES I ELS 
CONEIXEMENTS DESENVOLUPATS A LA URV, enmarcada en el PLA D’ACTUACIONS EN VALORITZACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA DE LA FUNDACIÓ URV (001-P-001020) que compta amb el cofinançament del Fons Europeu 
de desenvolupament Regional (FEDER) i amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

  
 DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:  

Execució tasques de laboratori definides al projecte R2B2021-01, en la seva fase pre-
clínica: 

• Estudis d’ingesta en animals de laboratori 
• Búsqueda de nous agonistes i antagonistes de receptors amargs específics, 

d’acord amb resultats previs. 
• Anàlisi, avaluació i redacció dels resultats obtinguts 

 
 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA 
• Cicle formatiu de grau superior o equivalent. 
• Formació i acreditació per a treballar amb animals de laboratori (rata) 

 
 REQUISITS 

• Castellà i anglès. 
• Aptituds per treballar en equip, discreció, amabilitat, dinamisme, rigor, responsabilitat 

resolutivitat. 
• Competències comunicatives. 
• Titulació d’experimentació animal funció C mínim. 

 
  ES VALORARÀ 

• Titulació de Grau o Llicenciatura i Doctorat 
• Experiència en publicacions i en recerca 
• Capacitat per treballar de forma autònoma i amb iniciativa  
• Experiència prèvia en les metodologies i continguts del projecte en el que s’ha de treballar 
• Formació en l'àmbit de la transferència de tecnologia 
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 CONDICIONS LABORALS 
• Tipus de jornada: a temps parcial (70% de la jornada- 26.25 h setmanals). 
• Ubicació física del lloc de treball: Departament de Bioquímica i Biotecnologia  
• Contracte o’obra i servei determinat. Grup 3 nivell 2 
• Durada: 6 mesos  
• Retribució: 1.224,04 €  € bruts mensuals (12 pagues) 
• Incorporació: 1 juliol de 2021 

 
    PROCEDIMENT DE SELECCIÓ ( indicar com es farà el procés i quins criteris de puntuació tindrà)   

 
 

• Valoració del CV 50% (10% cadascun dels aspectes indicats sota l’epígraf “Es 

valorarà) 

• Entrevista personal dels 2 millors CV (50%) 

    COMITÈ DE SELECCIÓ ( mínim 3 persones. Algú de la FURV) 
 
 

• Sra. Anna Ardévol 

• Sra Montserrat Pinent 

• Sra. Lourdes Jane  

 
 ENVIAR CV   A/e:  rrhh@fundacio.urv.cat i anna.ardevol@urv.cat 

 
 DATA LIMIT RECEPCIÓ CV’S: 15 de juny de 2021 
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