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CONVOCATÓRIA PER A LA INCORPORACIÓ DE PERSONAL TÉCNIC

El grup de recerca de Biologia Cellular del Cáncer, la responsable del qual és la
doctora Sílvia Fernández, necessita incorporar personal técnic en el projecte de
referéncia P509100058, titulat Nuevos mecanismos de regulación posí-traduccional,
cofactores y dianas del supresor tumoral FOXO3a: implicación en Linfomas no
Hodgkin, cofinançat pel Ministeri de Ciéncia i Innovació (Instituto de Salud Carlos III).

Les caracterísiques de la contractació són les següents:

Codi: PTECOO1/2010
Nombre de contractes: 1
Durada del contracte: 7 mesos (renovable)
Centre: Institut Universitari d’Investigació en Ciéncies de la Salut
Inici: 1 de setembre de 2010
Dedicació: temps complet
Cost total del contracte: 13.500,00 euros

El perfil de la plaça és el següent:

Llicenciatura en Biologia i o Bioquímica (es valorará la doble titulació)
Experiéncia en cultius cellulars de línies tumorals
Formació en Bioinformática
Experiéncia en técniques d’ús habitual en un laboratori de Biologia CeFlular

La relació del personal técnic amb la Universitat será el que marqui la legislació vigent,
mitjançant un contracte per obra i servei, que estará lligat al projecte, o projectes, de
recerca del grup.

1. REQUTSITS DE LES SOLLICITUDS

1.1. Els interessats han de presentar la següent documentació:

a) Instáncia dirigida al Vicerector d’Investigació (annex A).

b) Currículum, fotocópies de la titulació que es tengui i deIs documents que acreditin el
que s’exigeix al perfil de la plaça.

c) Fotocópia del DNI o passaport, de les dades bancáries i de la cartilla de la seguretat
social (o tarja sanitária).
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d) El termini máxim per presentar les sollicituds al Registre General de la UIB, a les
unitats de registre en funcionament als centres de la UIB, o en la forma que s’estableix
a l’article 38.4) de la Llei 30 1992, de 26 de novembre, de régim jurídic de les
administracions públiques ¡ del procediment administratiu comú, acaba el dia 2 de juliol
de 2010.

La instáncia, juntament amb la convocatória, la podeu trobar a l’Oficina de Suport a la
Recerca i a l’adreça d’internet: http: osr.uib.es.

2. ADJUDICACIÓ

2.1. El Vicerector d’Investigació, o qui delegui, juntament amb l’investigador
responsable del projecte, o qui delegui, un cop avaluats els currículums, será
l’encarregat de seleccionar el candidat.

3. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÓRIA

3.1. La resolució de la convocatória es durá en un termini tnáxim de tres mesos des de
l’endemá de la publicació d’aquesta convocatória.

Es publicará a l’adreça d’Internet següent: http: osr.uib.es.

4. NORMA FINAL

4.1. La present convocatória ¡ tots els actes administratius que es derivin d’aquesta
convocatória es poden impugnar en els casos i en la forma establerts per la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de régim jurídic de les administracions públiques ¡ del
procediment administratiu comú.

Palma, 21 dejuny de 2010

El Vicerector d’Investigació,
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