
 

ANNEX A 

 

 

1. Recursos Marins Renovables i Medi Ambient 
 

Requisits: Diplomatura o primer cicle en Ciències Socials, Biologia o Economia. 

Perfil: Obtenció d’enquestes socioeconòmiques, mostrejos biològics, entrada de dades. 

Cost total de la plaça: 21.550 euros. 

 

2. Nutrició Comunitària i Estrés Oxidatiu 

 
Requisits: Estar en possessió del grau de doctor o restar pendent de lectura de la tesi doctoral o 

haver aconseguit la suficiència investigadora o un màster oficial. 

Perfil: Fraccionament de mostres biològiques. Aïllament de cèl·lules, orgànuls subcel·lulars, 

àcids nuclèics, proteïnes. Anàlisi de biomolècules per tècniques cromatogràfiques, 

immunològiques, enzimàtiques, PCR, Western, espectrofotomètriques. 

Cost total de la plaça: 31.056 euros. 

 

3. Fisiologia 

 
Requisits: Llicenciatura en Biologia. 

Perfil: Experiència en tasques pròpies d’un laboratori de Fisiologia. Les tasques a realitzar 

seran les corresponents a un projecte del Pla Nacional d’I+D+i. 

Cost total de la plaça: 15.100 euros. 

 

4. Química Supramolecular / Biologia Cel·lular del Càncer 

 
Requisits: Llicenciatura en Química. 

Perfil: Formació en el treball experimental propi d’un laboratori de Química Orgànica. 

Especialització, a ser possible, en el camp de la Química Supramolecular. Persona 

comunicativa i amb capacitat de realitzar un treball metòdic que inclou la realització de 

tasques de manteniment d’un laboratori d’investigació i gestió logística. 

Cost total de la plaça: 15.100 euros. 

 

5. Sostenibilitat i Territori 

 
Requisits: Llicenciatura en Geografia. 

Perfil: Coneixements d’idiomes i de Sistemes d’Informació Geogràfica. 

Cost total de la plaça: 18.900 euros. 

 

6. Ecologia Interdisciplinària 

 
Requisits: Preferentment llicenciatura en Ciències del Mar o Biologia Marina. Coneixements de 

Química, de tècniques de cromatografia, anglès. 

Perfil: Experiència en treball de camp i laboratori. 

Ajudar a desenvolupar vàries tècniques per a mesurar taxes de fixament de nitrògen en 

cianobactèries (tècniques de cromatografia de gas i espectròmetre de masses). 

Ajudar en la recollida, identificació i comptabilitat de mostres de cianobactèries fixadores de 

nitrògen en les diferents campanyes del projecte  CAIBEX a l’Oceà Atlàntic. 

Ajudar en els diferents experiments relacionats amb la fixació de nitrògen en laboratori i en les 

diferents campanyes del projecte  CAIBEX a l’Oceà Atlàntic. 

Disponibilitat per a embarcar-se. 

Cost total de la plaça: 18.100 euros. 



 

7. Genètica Humana 

 
Requisits: Llicenciatura en Biologia, Bioquímica o cicle mitjà (laboratori). 
Perfil: Experiència demostrada en extracció, amplificació i seqüenciació d’ADN. Genotipació 

de microsatèl·lits. 

Cost total de la plaça: 15.100 euros. 

 


