
                                                                  
 
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU i FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU BUSQUEN 
PERSONAL AMB TITULACIÓ SUPERIOR EN CIÈNCIES DE LA SALUT (PSICOLOGIA, 
MEDICINA, INFERMERIA, BIOLOGIA, ....) PER INCORPORAR A PROJECTE DE RECERCA I 
SOL·LICITAR AJUTS PREDOCTORALS (PFIS ISCIII, FPU, ETC.) 
  

REFERÈNCIA: 
312-19 

 
Requisits dels /les candidats /es: 
 

● Llicenciat / da o graduat / da i màster en ciències de la salut amb títol de màster, 
preferiblement, posterior a gener de 2017. 

● Nota de llicenciatura/grau superior, preferiblementt a 2,5 sobre 4 o 8 sobre 10. 
 

Es valorarà: 
 
● Nivell d’anglès avançat 
● Experiència en recerca. 
● Coneixements estadístics i experiència en el maneig de programes estadístics (SPSS, 

STATA, SAS, R, etc). 
● Capacitat de treball en equip 

 

S’ofereix 

 

● Incorporació com a personal a càrrec del projecte “SYNCHROS” o “EMPOWER” 
finançats per la Comissió Europea, amb un contracte a temps complert. 

● Direcció del projecte de doctorat. 
● Presentació a ajuts de beques predoctorals competitius (FI, FPU o PFIS)  
● Incorporar-se al grup de recerca "Epidemiologia dels trastorns mentals i 

l’envelliment " (2017 SGR 1361) coordinat pel Dr. Josep Maria Haro 
http://www.fsjd.org/grups-de-recerca_117198/6361/line#main-line-menu 

 
Lloc de treball 
 
Unitat de Recerca i Desenvolupament del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de 
Llobregat, Barcelona) 
 
La fitxa adjunta a aquesta convocatòria haurà de ser emplenada i adjuntada com 
primer full al Currículum Vitae. 
 
Es prega enviar Currículum Vitae i fitxa adjunta indicant núm. de referència 312-19 
abans del dia 15/12/2019 a jmharo@pssjd.org  

http://www.fsjd.org/grups-de-recerca_117198/6361/line#main-line-menu
mailto:jmharo@pssjd.org


                                                                  
 

 
Requisits dels candidats: 
 

 
● Nom i cognoms del / de la candidat / a:  
● Correu electrònic:  
● Llicenciatura/Grau: 
● Any d'obtenció del títol:  
● Nota mitjana sobre 4:  
● Nota mitjana de 10:  
● Estudis d'accés al doctorat (màster, DEA ...):  
● Any (o estimat) d'obtenció:  
● Nivell escrit d'anglès:  
● Nivell parlat d'anglès: 
 
A valorar (aquests no són requisits indispensables però es valoraran positivament): 
 

● Tens experiència en recerca? Sí / No 
● Persona / es de referència: 
● Correu electrònic de contacte: 
● Tens coneixements estadístics i / o experiència en el maneig de programes 
estadístics? Sí / No 
● Programa utilitzat: 
 


