
BECA DE PROJECTE

MELANINHIBS -DESCUBRIMIENTO Y OBTENCION DE COMPUESTOS BIOACTIVOS CON ACTIVIDAD
DESPIGMENTANTE CUTANEA A TRAVES DE PROCESOS AUTOFAGICOS Y NUEVAS DIANAS

TASQUES FORMATIVES DE LA BECA

Donar soport a la realització d'activitats requerides pel projecte com:
Avaluació i caracterització de matèries primeres i obtenció de pèptids bioactius
Avaluació de diferents bioactivitats in vitro
Aïllament i identificació de pèptids per cromatografia acoblada a espectrometria de masses.
Preparaciò de dietes per animals
Elaboració d'informes, presentacions.

Totes aquestes tasques complementaran la seva formació acadèmica i estaran directament relacionades amb l'assoliment
de les competències bàsiques definides al pla d'estudis.

COMPETÈNCIES ASSOCIADES A LES TASQUES FORMATIVES

CE1. Entendre i aplicar els coneixements bàsics de física, matemàtiques i química a la Bioquímica i Biologia Molecular.
CE5. Conocer los principios, la instrumentación y las aplicaciones de las principales técnicas de Bioquímica y Biología
Molecular
CE6. Saber diseñar y aplicar protocolos experimentales de laboratorio, especialmente en los ámbitos bioquímicos,
microbiológicos y en biología molecular, valorando sus riesgos, y elementos de seguridad
CE8. Analizar adecuadamente datos y resultados experimentales propios del campo científico y saberlos interpretar
CE12. Trabajar de manera adecuada en un laboratorio bioquímico incluyendo seguridad, manipulación y eliminación de
residuos y registro anotado de actividades
CT1. Utilizar información en lengua extranjera de una manera eficaz
CT2. Gestionar la información y el conocimiento mediante el uso eficiente de las TIC
CT3. Resolver problemas de manera crítica, creativa e innovadora en su ámbito de estudio
CT4. Trabajar de forma autónoma y en equipo con responsabilidad e iniciativa
 de física, matemáticas y química a la Bioquímica y Biología Molecular

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

Grau en Bioquímica i Biologia Molecular

REQUISITS

-Experiència en: obtenció d'ingredients funcionals i avaluació de bioactivitats, tècniques de biologia molecular, caracterització
d'aliments
- Bon nivell d'anglès.
- Capacitat de treball en equip.

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

Nº de beques:  1

Retribució bruta mensual:  430.0 €

Hores setmanals:  15:00 h

Data inici:  01/04/2023              Data final:  30/06/2023              (durada màxima: 12 mesos)

Ubicació desenvolupament:  Departament bioquímica i biotecnologia. lab 111. Grup de nutrigenòmica

Perfil d'Activitat URV: 2. Activitat experimental biològica.

4. Activitat experimental química.

4.2. Activitat experimental amb productes cancerígens, mutagènics o tòxics per a la reproducció (CMR).

7. Activitat de gestió.

EPI's:  bata, guants i ulleres de seguretat

Correu electrònic on rebre els Cv's:  franciscaisabel.bravo@urv.cat

Data límit recepció Cv's:  26/03/2023

Data: 14/03/2023
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