
ANNEX A 
 
 
Bioquímica, biologia molecular, nutrició i biotecnologia 

 
- Titulats superiors o mitjans en l’àmbit de les Ciències de la Salut o relacionat amb les 

disciplines: Bioquímica, Biologia, Química, Farmàcia o afins. Experiència 
demostrable en tècniques i metodologies bàsiques en un laboratori de Bioquímica i 
Biologia Molecular i/o relacionades amb la Nutrigenòmica.  

 
- Cost total de la plaça (inclosa quota patronal): 7.550,00 euros (Vicerectorat 

d’Investigació) i 14.450,00 euros (grup de recerca). 
 

Relativitat i cosmologia 
 
- Requisits i perfil del tècnic: Titulat mitjà (diplomat) o superior (llicenciat o 

enginyer) en l’àmbit d'informàtica, matemàtica, física, o camps afins amb 
experiència en informàtica. Bon coneixement d'anglès. Es valorarà experiència 
en l'administració d'ordinadors i clústers, coneixement de sistemes operatius 
Unix/Linux, serveis SVN, eines grid, MPI, disseny de pàgines web i 
tractament de dades.  

- Tasques del tècnic: Manteniment de l'estructura computacional del grup de 
incloent tasques com: fer backups, administració de servidors svn, pàgines 
web del grup, wikis, manteniment de software, incloent eines grid, 
manteniment del clúster del grup. Recolçar projectes científics amb 
transferència de les dades del detector LIGO, benchmarks codis de càlcul, 
visualitzacions de les simulacions de fonts d'ones gravitacionals, 
desenvolupament de software, (per plataformes GPU), ajudar en les grans 
simulacions. Ajudar en tasques d'organització de congressos i de divulgació. 

 
- Cost total de la plaça (inclosa quota patronal): 7.550,00 euros (Vicerectorat 

d’Investigació) i 16.000,00 euros (grup de recerca). 
 

Grup d’ecologia de poblacions i comunitats 
 
- Titulat mitjà (diplomat) o superior  (llicenciat) en l’àmbit de la Biologia. Bon 

coneixement d'anglès i de estadística. 
- Tasques: Coneixements d'ecologia de camp per fer seguiments de vertebrats 
(ocells, rèptils, peixos); coneixements de tractament de bases de dades i anàlisi 
exploratori. 

 
- Cost total de la plaça (inclosa quota patronal): 7.550,00 euros (Vicerectorat 

d’Investigació) i 10.050,00 euros (grup de recerca). 
 

Litiasi renal i biomineralització 
 

- Doctor o Llicenciat en Ciències. Experiència demostrable en estudis de 
bioquímica urinària relacionada amb la litiasi renal, maneig de tècniques de 
diagnòstic de la litiasi renal, i altres tècniques habituals en un laboratori de 
Química Clínica. 
 



- Cost total de la plaça (inclosa quota patronal): 7.550,00 euros (Vicerectorat 
d’Investigació) i 12.450,00 euros (grup de recerca). 

 
Educació i ciutadania 

 
- Titulat/da en Educació Social o Pedagogia. Coneixements informàtics a nivell d'usuari, 

idiomes i experiència en activitats de suport a la recerca. Domini de programes 
informàtics per al tractament qualitatiu i quantitatiu de dades.  
 

- Cost total de la plaça (inclosa quota patronal): 7.550,00 euros (Vicerectorat 
d’Investigació) i 12.450,00 euros (grup de recerca). 

 
Enginyeria agroalimentària 
 
- Llicenciatura en Química, Enginyeria/Tecnologia d’Aliments o Enginyeria 

Agrònoma o equivalent. Coneixements d’anglès i ofimàtica.  
- Perfil: Es prioritzarà una formació de postgrau en Química i Tecnologia 

Química, així com experiència en el camp d’Enginyeria d’Aliments. 
 

- Cost total de la plaça (inclosa quota patronal): 7.550,00 euros (Vicerectorat 
d’Investigació) i 17.200,31 euros (grup de recerca). 

 
Tecnologies de la informació multimèdia 

 
- Enginyer Tècnic en Informàtica 

 
- Cost total de la plaça (inclosa quota patronal): 7.550,00 euros (Vicerectorat 

d’Investigació) i 20.904,51 euros (grup de recerca). 
 

Ciència, tecnologia i societat 
 
- Llicenciats, preferentment de Psicologia o Pedagogia per tasques d'ajut a la recerca en 

actituds envers la ciència/tecnologia/societat i didàctica de les ciències 
experimentals amb coneixements informàtics superiors a nivell d'usuari. 

 
- Cost total de la plaça (inclosa quota patronal): 7.550,00 euros (Vicerectorat 

d’Investigació) i 10.000,00 euros (grup de recerca). 
 
 

 
 


