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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 
TÈCNIC DE PROJECTE – GRUP DE RECERCA EN NUTRIGENÒMICA 

 
 DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL (TASQUES) 

 
• Elaboració de extractes vegetals i hidrolizats proteics 
• Participació en els estudis que es porten a terme amb animals d’experimentació realitzant tasques 

de preparació de dietes, extracció de sang, mesura de la pressió arterial, mesura del pes corporal, 
cultius in vitro, etc.  

• Evaluació de activitat antiinflamatoria in vitro e in vivo 
• Análisi i tractament de dades.  
• Redacció d’artícles científics i posters.  
• Organització i cerca de material científic. 

 
 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA 
 

• Llicenciat o Graduat en Bioquimica i Biologia Molecular.  
 

 REQUISITS ( revisar i/o modificar) 
• Experiència treballant amb tècniques de laboratori i animals d’experimentació.  
• Experiència amb cultius celulars. 
• Anglès nivell alt. 
• Informàtica nivell usuari.  
• Iniciativa pròpia.  
• Aptitud per a treballar en equip i responsabilitat. 

 
 ES VALORARÀ 

 
• Tenir el curs d’experimentador amb animals (categories A, B, C, D) 
• Tenir Master en Nutrició i Metabolisme 
• Experiència previa en elaboració de extractes i hidrolizats proteics 
• Experiència previa en mesura de bioactivitat in vitro e in vivo (antioxidant, antiinflamatoria) 
• Tenir coneixements en anàlisis de dades amb programes estadístics.  

 
 
 CONDICIONS LABORALS 
 

• Contracte d’obra i servei. Jornada: 75% de la jornada (28, 13h /setmana)  
• Ubicació física del lloc de treball: Grup de Recerca en Nutrigenòmica. Departament de Bioquímica i 

Biotecnologia. Facultat de Química/Enología. Campus Sescelades. Tarragona. 
• Categoria: GRUP 2 
• Durada : 12 mesos 
• Retribució: 1.1.460€ bruts mensuals (12 pagues) 
• Incorporació: 4 octubre 2021 
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    PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  

 
 

• Valoració del CV (50 %, màxim 50 punts). 
• Entrevista personal (50 %, màxim 50 punts). Solament es farà l’entrevista a aquells amb una puntuació mínim 

de 25 punts obtinguda en la valoració del CV. 
 

    COMITÈ DE SELECCIÓ  
 
 

• Sra. Francisca Isabel Bravo Vázquez (Lector) 
• Sra. Begoña Muguerza Marquínez, (Agregat) 
• Sr. Manuel Suárez Recio (Agregat) 
• Sra. Lourdes Jané Ros ( Directora CTTi) 

 
 DATA LÍMIT RECEPCIÓ CV’S: 29/09/2021 

 
 ENVIAR CV   A/e:  rrhh@fundacio.urv.cat i franciscaisabel.bravo@urv.cat 
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