CONVOCATÒRIA
UDACEBA precisa incorporar:
2 Infermer/a de Recerca PERIS SALUT
Requisits imprescindibles:
• Titulació mínima requerida Diplomatura o Grau en Infermeria o similar.
• Coneixements d’anglès i d’informàtica.
• Coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials de Catalunya.
Es valorarà:
• Experiència en Recerca a l’Atenció Primària.
• Coneixements de metodologia dels estudis d’investigació.
Funcions:
• Identificació, inclusió i seguiment de tots els pacients inclosos a l’estudi. Realització de les diferents visites
d’estudi previstes per calendari, així com els contactes telefònics necessaris per assegurar el bon
desenvolupament de l’estudi. Suport a l’equip investigador en cas necessari.
• Implementació d’una intervenció a nivell d’atenció primària a pacients d’alt risc assignats al grup intervenció.
• Registre de les dades telemàticament.
S’ofereix:
• Contracte d’obra fins al 31 de desembre de 2017.
• Projecte: "Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y abierto, para evaluar la eficacia en la reducción del riesgo
cardiovascular de una intervención dirigida a mejorar la información a los pacientes con riesgo cardiovascular
alto. Estudio INFORISK". Expedient SLT002/16/00313.
• Jornada anual de 880 hores.
• Retribució mensual bruta de 746.97 euros segons “Resolució de concessió de les subvencions per al finançament
d’accions incloses en el Pla Estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020.
Documentació i termini de presentació:
Els/les interessats/es hauran de lliurar preferentment la documentació (1) en pdf, per correu electrònic a la
Secretaria d’UDACEBA, adreça abergillos@eapsardenya.cat indicant la referència 2017/26:
(1) Carta de sol·licitud
Curriculum Vitae actualitzat
A requeriment d’UDACEBA, els/les candidats/es hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits
esmentats al currículum.
Les sol·licituds seran resoltes en un termini màxim d'un mes des de la finalització de la data fi de presentació de
la documentació. Un cop finalitzat el termini sense haver notificat resolució expressa els/les interessats/es
estaran legitimats/es per a entendre desestimades les seves sol·licituds.
UDACEBA podrà declarar deserta aquesta convocatòria si, segons el seu criteri, el/la candidat/a no reuneix les
condicions que la Institució estima necessàries per ocupar la plaça.
La interpretació dels requisits i la seva exigibilitat als/ a les candidats/es serà exclusiva d’UDACEBA.
Les dades personals seran tractades per al procés de selecció de la present convocatòria. Igualment l'entitat pot
guardar els CV durant dos anys a la borsa de treball, integrant-se al fitxer de Recursos Humans de l'entitat, amb
la finalitat d'informar-lo d'ofertes laborals que puguin ser del seu interès. Té dret a exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts a la Llei 15/1999 a l'adreça: UDACEBA, S.L. C. Sardenya, 466, 08025,
Barcelona (o a udaceba@aceba.cat).
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 1 de juny de 2017 a les 18 hores.
Barcelona, 18 de maig de 2017
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