
     

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
INVESTIGADOR ORDINARI – REF.  
 
 
 

Departament: 
IBB 
 

Àrea de coneixement: 
LAB. ENGINYERIA DE PROTEÏNES I PROTEÒMICA 

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions: 
INTERACTOMICA DISEÑO DE SONDAS E IMAGEN DE 
CARBOXIPEPTIDASAS. EN TRANSITO DE LA FUNCION A 
LA APLICABILIDAD BIO2013-44973-R 
 

Nom del projecte finançador: 
PK611965 

FUNCIONS DINS DEL PROJECTE 
 

 Producció, anàlisi del plegament i caracterització estructural de proteïnes. 
 

 Estudis de proteòmica aplicats la identificació, seguiment i caracterització de proteases i els seus inhibidors 

 Anàlisi de les dades resultants de l’estudi. 

REQUISITS PER A PODER PARTICIPAR (PUNT 2 PLEC DE CLÀUSULES) 

 Títol de doctor en biologia, bioquímica o similar. 

 Amplia experiència en cultius cel·lulars, expressió de proteïnes, proteòmica i bioinformàtica. 

 Nivell alt d’anglès. 

DURADA I JORNADA 

 La durada del contracte serà de 6 mesos amb possibilitat de pròrroga. 

 La jornada laboral serà completa. 

 Hores per setmana: 37,5 H 

QUANTIA I PAGAMENTS 

 Retribució bruta anual: 29.750,23€ 

 Liquidació en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres. 

TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 Període de presentació: del 5 al 10 de febrer de 2016 

 Lloc de presentació: Francesc Xavier Avilés Puigvert, lab. Enginyeria de Proteïnes i Enzimologia, Institut de 
Biotecnologia i Biomedicina, Ed. MRB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

 Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNi o passaport, currículum, còpia del títol oficial de 
doctor o doctora, tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ (PUNT 7 PLEC DE CLÀUSULES) 

La selecció de les persones candidates serà efectuada pel lab. Enginyeria de Proteïnes i Enzimologia d’acord amb 
els criteris següents: 

 Experiència investigadora en l’àrea  d’estructura de proteïnes, proteòmica i bioinformàtica. 

 Currículum de la persona sol·licitant. 

RESOLUCIÓ (PUNT 8 PLEC DE CLÀUSULES) 

 Òrgan competent per a la resolució: El Dr. Francesc Xavier Avilés Puigvert, responsable del lab. Enginyeria de 
Proteïnes i Enzimologia de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la UAB és la persona competent que duu a 



     
terme la resolució 

 Data prevista de resolució: la data prevista de resolució d’aquesta convocatòria serà a partir del 11 de febrer de 
2016. El termini legal per resoldre la convocatòria és de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini 
de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà, per silenci 
administratiu, que l’ajut sol·licitat ha estat desestimat. 

DATA DE PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA RESPONSABLE DEL PROJECTE 

4 de febrer de 2016 Nom: Francesc Xavier Avilés Puigvert 
 

 


