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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 
 

INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL A TECNATOX 
 

 DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL ( TASQUES) 
• Recerca postdoctoral en toxicologia ambiental i alimentària a TecnATox (Centre de 

Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica) 
• Avaluació de riscos per exposició a ftalats. 
• Optmitizació de mètodes analítics i assistència en tasques de laboratori químic. 
 

 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA 
• Grau en química, bioquímica o biotecnologia. 
• Experiència en anàlisi química, toxicologia i avaluació de riscos. 
• Publicació d’almenys 10 articles científics en revistes peer-review internacionals. 

 
 REQUISITS ( revisar i/o modificar) 

• Coneixements d’informàtica a nivell mig. 
• Català i/o castellà nivell nadiu. 
• Aptituds per treballar en equip, discreció, amabilitat, dinamisme, rigor, responsabilitat i 

resolutivitat. 
• Competències comunicatives. 
• Experiència mínima demostrable. 

 
 ES VALORARÀ 

• Participació en projectes de recerca nacionals i internacionals. 
• Títol de doctor/a. 

 
 CONDICIONS LABORALS 

• Tipus de jornada: a temps complet  (37.5 h setmanals). 
• Ubicació física del lloc de treball: Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental (Facultat 

de Medicina i Ciències de la Salut) 
• Contracte d’obra i servei. GRUP 2 
• Durada: 4 mesos (entre 01/09/2021 i 31/12/2021). 
• Retribució: 1.800 €/mes bruts (14 pagues anuals) 
• Incorporació: 01/09/2021 
 

 DATA LÍMIT RECEPCIÓ CV’S: 19/07/2021 
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  PROCEDIMENT DE SELECCIÓ ( indicar com es farà el procés i quins criteris de puntuació tindrà)   

 
• Valoració del CV, amb especial èmfasi al compliment dels requisits sol·licitats a la 

convocatòria: 
- Grau en química, bioquímica o biotecnologia (2/10 punts) 
- Experiència en anàlisi química, toxicologia i avaluació de riscos (5/10 punts) 
- Publicació d’almenys 10 articles científics en revistes peer-review internacionals 
(3/10 punts) 
 
 

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

• Dr. Josep Lluís Domingo Roig (Catedràtic de Toxicologia i Investigador Principal del 
projecte). 

• Dr. Martí Nadal Lomas (investigador de TecnATox) 
• Sra. Lourdes Jané Ros ( Directora del CTTi) 

 
 

 ENVIAR CV   A/e:  rrhh@fundacio.urv.cat i marti.nadal@urv.cat 
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