
 
 
 

 
RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 
   LLOC DE TREBALL: Tècnic Suport de projecte 

  
   PROJECTE: Síntesis divergente de nuevos antivirales mediante funcionalización directa 

de enlaces carbono-hidrogeno (ViroDivergence) 
 

 
   DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL: Desenvolupament de reactius de Late Stage 

Functionalization per a la incorporació de modificacions fluorades. Entre altres tasques, el 
candidat haurà d’optimitzar reaccions, dissenyar vies sintètiques, aplicar mètodes de purificació 
que permetin un posterior escalat i dur a terme tasques de caracterització estructural. El tècnic 
contractat també haurà d’elaborar informes cientificotècnics.  

 
 

  PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA       

• Grau o llicenciatura en química. 

    REQUISITS   
• Mínim 3 anys d'experiència en síntesi orgànica. 
• Coneixement de determinació estructural i tècniques de HRMS i RMN. 
• Català, castellà i anglès nivell científic. 
• Aptituds resolutives, de treball en equip, rigor i responsabilitat. 

    ES VALORARÀ 
• Formació de postgrau i/o doctorat en química orgànica. 
• Experiència en química del fluor 
• Redacció d'informes tècnics i d’articles científics 
• Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva. 
• Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat. 

• Compromís amb la qualitat, amb l’optimització dels recursos i amb la consecució de 

resultats. 

 
    CONDICIONS LABORALS ( a emplenar per RRHH segons pressupost fet prèviament) 

 
• Tipus de jornada: completa 
• Lloc físic de treball: Tècnic de Projecte 
• Contracte d’obra i servei.  
• Categoria: Grup 5 nivell 1 

• Durada: fins 31/12 ampliable fins a 26/07/2021 
• Retribució: 19.433,16 anuals bruts 
• Incorporació: 27/07/2021 apx 

 

    DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV ( a emplenar per RRHH) 
 25 de juliol de 2021 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

    PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  
 
 

• Valoració del CV ( puntuació sobre 10) 

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

• Dr. Omar Boutureira Martín, (PDI URV) 

• Prof. Sergio Castilón MIranda, (PDI URV) 

• Lourdes Jane / Natàlia Rull (Directora CTTI / CFP) 

 
ENVIAR CV    A/e:  rrhh@fundacio.urv.cat/ 
                              omar.boutureira@urv.cat (IP: Dr. Omar Boutureira Martín) 
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