
 
 

RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 
 

   LLOC DE TREBALL: INVESTIGADOR POSTDOCTORAL 
  

   PROJECTE :  T20250S: DISSENY DE LA IA BEYOND GUARDIAN SHIP 
 

 
 

   DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL: Desenvolupament d’un algorisme de machine 
learning i deep learning per a la producció de biomarcadors d’imatge mèdica per a la detecció 
de tumors. 
 

 
 

  PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA       

• Formació mínima: Doctor en Enginyeria Informàtica 
 
 

    REQUISITS   
• Domini de tècniques i algorismes de Deep Learning. 

• Experiència mínima de 4 anys en posicions postdoctorals. 

• Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, 

d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i 

confidencialitat. 

 
    ES VALORARÀ 

 
• Habilitat per a les relacions personals. 

• Bon nivell d’anglès.  

• 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. 

• Possibilitat de treballar presencialment a l’oficina i de treballar a distància (teletreball), 

segons les necessitats del servei. 

 
 

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

• Tipus de jornada: completa 
• Lloc físic de treball: LABORATORI 142 DEIM 
• Contracte: Obra o Servei Determinat. 
• Categoria: Grup xx nivell xx (a emplenar per RRHH. ) 

• Durada: fins el 28 de febrer de 2022 
• Retribució: 3.000 bruts mes  
• Incorporació: tan aviat sigui possible. Gener 2022 



 
 
 
 
 

    DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV : 29/12/2021 
 

    PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  
 

• Revisió de CV’s: Identificar els CV’s aptes i no aptes segons requisits exigits 
 

• Valoració del CV: la valoració del CV es farà sobre 10 punts i serà necessari obtenir un 

mínim de 8 punts per passar a la fase d’entrevista. 
• Entrevista personal  l’entrevista es valorarà sobre un màxim de 10 punts. 

 
 

    COMITÈ DE SELECCIÓ  
 
 

• Sr. Domènec Puig (CU) 

• Sr. Blas Herrera (TU) 

SUPLENTS: 

 

• Sr. Santiago Romaní (TU) 

• Sr. Mohamed AbdelNasser (Director d’Investigació) 

 

Amb el vistiplau de: 

• Lourdes Jane  (Directora CTTI) 
 
 
ENVIAR CV    A/e:  rrhh@fundacio.urv.cat/  email IP (domenec.puig@urv.cat) 
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