
 

CONVOCATÒRIA DE VACANT 
 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

Investigador 

NOM PROJECTE   

Desarrollo pre-comercial de una plataforma tecnológica para el tratamiento del cáncer. R2B2022/09 

LÍNEA O GRUP DE RECERCA  

Grup de Recerca: Droplets, Interfaces and Flows.  

Línia de Recerca: Atomització electro-hidrodinàmica (electro-polvorització, electrospray) 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

Fer cerques i anàlisis de patents i articles científics relacionades amb la tecnologia de electro-
polvorització que s’està desenvolupant. Analitzar i identificar les diferències tècniques entre les 
invencions ja revelades en l’estat de l’art i els procediments emprats al nostre laboratori. Fer proves i 
desenvolupaments en el laboratori que siguin necessaris per identificar aquestes diferències tècniques.  

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA (formació mínima exigida) 

Màster en una àrea de coneixement relacionada amb l’enginyeria química.  

REQUISITS  

 Experiència mínima de 3 anys fent recerca en l’àrea específica de la plaça.  

ES VALORARÀ 

 Tenir un títol de màster en enginyeria química y de processos 

 Tenir un títol de doctor en el tema de la electro-polvorització (electrospray) 

 Haver estat autor en dos articles científics sobre electro-polvorització en revistes amb “peer-

review”. 

CONDICIONS LABORALS  

 Tipus de jornada: 30 hores (80% de la jornada) 
 Lloc físic de treball: Edifici E4 Campus Sescelades, i teletreball. 
 Contracte: indefinit activitats científica- tècniques (art. 23 bis de la Llei de la Ciència) 
 Categoria: Grup I  
 Durada: 2 mesos aproximadament 
 Retribució:21.444,48€ anuals bruts  
 Incorporació aproximada: 1 de setembre del 2022 

 



 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  
 Selecció de CV’s: Identificar els CV’s aptes i no aptes segons requisits exigits. Els aspirants que 

no compleixin els requisits indicats en el punt perfil de la persona i requisits no passaran a la 
següent fase. 

 Valoració del CV: PUNTUACIÓ: 70 Adequació a la plaça en funció del perfil, requisits i mèrits 
addicionals exigits. Cal un mínim de 40 punts per passar a la fase d'entrevista personal. 

 Entrevista personal  PUNTUACIÓ: 30 Diàleg amb preguntes i respostes sobre temes 
professionals, formatius i personals.  
 

COMITÈ DE SELECCIÓ 

 President: Joan Rosell Llompart, (Investigador ICREA a la Universitat Rovira i Virgili) 

 Vocal 1: Ricard Garcia Valls, (Professor titular d’universitat a la Universitat Rovira i Virgili) 

SUPLENTS: 

 

 Marta Giamberini (Professor titular d’universitat a la Universitat Rovira i Virgili) 

 Elena Sunyé (Tècnic d’enllaç de la FURV) 

 

Amb el vistiplau de: 

 Lourdes Jane (Directora CTTI)  

 
CANDIDATURES  

 Enviar el CV a través de web FURV (https://www.fundacio.urv.cat/ca/fundacio/borsa-treball/)  

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV  19/06/2022 

 

COMUNICACIONS 

La FURV publicarà a la seva web el llistat d’admesos i exclosos, així com també l’acta final amb les 
puntuacions obtingudes pels aspirants. 

 

 

https://www.fundacio.urv.cat/ca/fundacio/borsa-treball/

