CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ
D'UN/A INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ A CÀRREC DE PROJECTES
DE RECERCA
1.- Nom del Programa
Anàlisi de panís multivitamínic utilitzant diferents sistemes experimentals i experiments en ratolins.
2.- Identificació de l'activitat i objectius
Posar a punt dels diferents sistemes experimentals i analitzar mostres extretes dels ratolins.
3.- Sol·licitants i requisits dels sol·licitants
Per a poder presentar-se en aquesta convocatòria s'han de complir els següents requisits el darrer dia
del termini de presentació de les sol·licituds:
a) Títol de Màster en Biotecnologia en Ciències de la Salut
b) Estar matriculat dels estudis de Doctorat a la UdL en el curs vigent.
El fet que els candidats i candidates acreditin un mínim de dues publicacions acceptades en revista
SCI serà considerat un mèrit.
4.- Criteris generals per a la valoració dels candidats i candidates
a) Experiència en tècniques analítiques.................................... 40 punts
b) Publicacions en revistes i congressos .................................. 40 punts
c) Altres mèrits (experiència demostrada en laboratori)........... 20 punts
TOTAL..................................................................100 punts
5.- Sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds restarà obert 10 dies naturals des de la publicació de la
convocatòria a la pàgina web del Vicerectorat de Recerca.
Tots els actes de tràmit del procediment de selecció previstos en aquesta convocatòria que hagin de
ser objecte de publicació s’han de publicar igualment en la pàgina web del Vicerectorat de Recerca.
Les sol·licituds, disponibles al web del Vicerectorat de Recerca, s'hauran de lliurar complimentades
i acompanyades obligatòriament de la documentació següent:
a) Currículum vitae del sol·licitant.
b) Documents acreditatius del Currículum Vitae.
6.- Lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds, en imprès normalitzat, s'hauran d'adreçar al Vicerectorat de Recerca i s’han de
presentar en el Registre General o Registres Auxiliars de la Universitat de Lleida, juntament amb la
documentació necessària, sens perjudici de qualsevol altre registre permès per l’ordenament jurídic.
7.- Dotació econòmica
L'import global del contracte és a càrrec del projecte G0043 "Recombinant pharmaceuticals from
plants for human health. Pharma-planta" del qual és l'Investigador Principal el Dr. Paul Christou. El
finançament del projecte és a càrrec de la Comissió Europea.
8. -Procediment de selecció
La comissió de selecció estarà integrada per les següents persones:
Dr. Jaume Puy Llorens – vicerector de Recerca
Dr. Paul Christou
Dra. Roxana Savín

La Comissió de selecció emetrà un informe raonat en el termini màxim dels 10 dies següents a
l'acabament del període de presentació de sol·licituds, que haurà de contenir la justificació de la
puntuació atorgada a cada aspirant, d'acord amb els criteris generals de valoració fixats en la
convocatòria, i una proposta provisional del candidat o candidata proposat.
Un cop realitzada la valoració, la comissió de selecció exposarà la proposta provisional a fi i efecte
que les persones interessades puguin formular les observacions o reclamacions que considerin
pertinents en el termini de 2 dies a comptar de l'endemà de la data d'exposició pública d'aquesta
proposta.
Transcorregut aquest termini, i analitzades les al·legacions presentades, si s’escau, la comissió de
selecció ha d’elevar la proposta definitiva al vicerector de Recerca, perquè resolgui la convocatòria
per delegació del rector.
9.- Incidències
És potestat del vicerector de Recerca la resolució de les incidències no previstes que puguin tenir
lloc.
10.- Formalització del contracte
Un cop finalitzat el procediment es formalitzarà el contracte laboral sota la modalitat de contracte
d'obra o servei en la modalitat d'investigador en formació.
11.- Clàusules del contracte:
Primera. La persona contractada prestarà els seus serveis com a investigador en formació.
Segona. La dotació econòmica serà la que correspongui segons la categoria indicada pel Conveni
laboral del PDI de les universitats públiques catalanes.
Tercera. El període de prova és el que estableix el conveni laboral.
Quarta. El contracte serà de durada determinada amb dedicació a temps complert. La data
proposada d'inici del contracte és el 10 de desembre de 2013 i la data de finalització del contracte és
el 31 de març de 2014, prorrogable previ informe favorable del professor responsable, i sempre que
l’investigador en formació romangui en el corresponent programa de doctorat.
Cinquena. La jornada i l'horari de treball serà a temps complert amb una distribució de 37,5 hores
setmanals.
El règim de vacances, permisos i llicències és el que estableix el conveni, d'acord amb les
necessitats de l'equip de recerca o estructura de la UdL
Sisena. El treballador o treballadora tindrà com a lloc de treball habitual la Facultat de Medicina
(HUAV), campus de Ciències de la Salut.

