REF: Convocatòria COVID-19 - FCRB/IDIBAPS
CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A COBRIR PERFILS EN PROJECTES I PROGRAMES
D’INVESTIGACIÓ EN COVID19 I SARS-COV-2.

Resolució Addicional de la Convocatòria COVID-19 – FCRB/IDIBAPS
Mitjançant la present Resolució volem ampliar l’abast de la convocatòria referenciada en el següents
aspectes bàsics, i donar-ne publicitat a tots els efectes:
1. Respecte el Finançador:
La concurrència que fem amb la següent convocatòria queda oberta a qualsevol projecte de recerca
atorgat per finançadors públics o privats, de qualsevol àmbit, incloent, sense caràcter limitatiu,
l’ISCIII, la Generalitat de Catalunya, l’Agència Estatal d’Investigació, el Ministeri de Ciència i
Innovació, la Comissió Europea, l’NIH, altres fundacions i entitats nacionals o internacionals...,
sempre i quan el projecte derivi d’una convocatòria publicada de forma extraordinària per
l’emergència sanitària sobre SARS-COV-2/COVID19.
2. Objecte de la Recerca:
Tant les funcions a desenvolupar com l’impacte esperat amb la recerca que es va publicitar
inicialment en la present convocatòria són de caire orientatiu i no limitatiu.
3. Respecte el Termini de recepció de candidatures:
La present convocatòria romandrà oberta i es podran presentar candidatures a la mateixa durant el
període d’execució dels projectes concedits de les convocatòries derivades de l’estat
d’emergència/crisi sanitària originada pel SARS-COV-2 i el COVID19.
Per motius tècnics a la pàgina web surt una data límit de la convocatòria, però la vigència de la
mateixa queda condicionada als criteris establerts en aquesta resolució.
4. Resolucions de Candidatures:
Atesa la temporalitat diversa, tant dels projectes com dels contractes, es preveu:
a. Realitzar resolucions parcials a favor de projectes concrets adjudicats al centre (resolucions
definitives de projectes). Es faran els processos selectius pertinents i es resoldrà
parcialment aquesta convocatòria amb les candidatures que hagin arribat fins aquella data,
especificant en la Resolució Parcial de la Convocatòria el projecte i el finançador del mateix.
b. La llista de candidatures es mantindrà oberta i efectiva, podent una candidatura ser
beneficiària de més d’una contracció sempre que no es solapin en el temps i respectin la
normativa sobre la compatibilitat en el Sector Públic.
Barcelona, a 7 d’abril de 2020.

Marta Fernández Cufí
Directora de RRHH

REF: Convocatòria COVID-19 - FCRB/IDIBAPS - ISCIII
CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A COBRIR PERFILS EN PROJECTES I PROGRAMES
D’INVESTIGACIÓ EN COVID19 I SAR-COV-2.
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1. PLAÇA CONVOCADA
1.1. Es convoca procés selectiu per a cobrir diferents perfils de personal Tècnic/Investigador, pel suport a la recerca
de l’INSTITUT D’INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER (IDIBAPS) i de la FUNDACIO CLÍNIC
PER A LA RECERCA BIOMÈDICA (FCRB) en projectes/programes finançats per el Fons COVID 19 del INSTITUTO
DE SALUD CARLOS III. Amb contracte temporal en la següent categoria professional:
Requisits del aspirants: Titulació i experiència sol·licitada:

Titulació: Doctorat, Màster, Grau, Tècnic Superior o equivalents.
Funcions a desenvolupar per la persona contractada:
Els projectes pels que es contractarà al personal Tècnic i Investigador, s’emmarquen en la situació d’urgència i han
de permetre una implementació i posada en marxa immediata en el Sistema Nacional de Salut, amb resultats
concrets, a curt termini i aplicables a la situació actual dins dels següents àmbits proposats:
1. Tècniques de diagnòstic virològic ràpid del SARS-CoV-2, escalables industrialment i aplicables a l’assistència
sanitària, amb orientació prioritària cap al diagnòstic dels estadis precoços de la infecció en humans i que
permetin predir la gravetat amb fins d’estratificació assistencial.
2. Caracterització clínica-biològica-molecular de la malaltia COVID19, estadis, estratificació pronòstic i
complicacions.
3. Desenvolupament de teràpies innovadores, noves molècules antivirals, antisèptics i desinfectants davant del
SARS-CoV-2. Estudis de resistència antiviral. Efectivitat d’intervencions no farmacològiques, profilàctiques y
terapèutiques.
4. Caracterització del virus SARS-CoV-2, coneixements de la variació genètica i antigènica del SARS-CoV-2, així
com de la resposta immunològica al virus SARS-CoV-2 i de la interacció virus-hoste.
5. Desenvolupament de vacunes, eficàcia i aplicabilitat.
6. Vigilància epidemiològica del SARS-CoV-2 i epidemiologia molecular. Incidència de la mortalitat i morbiditat.
Factors ambientals i socials de la propagació. Factors de risc i dinàmica poblacional de la infecció per el SARSCoV-2.
7. Impacte socio-econòmic de la malaltia COVID19. Utilització de recursos d’atenció primària, recursos
hospitalaris generals i recursos de cures crítiques.
8. Intel·ligència artificial i anàlisis massiu de dades integrades orientades al control epidemiològic de la malaltia
COVID19.
IMPACTE ESPERAT:

Contribuir a millorar el tractament de la malaltia en l’actual pandèmia.

Contribuir a millorar el diagnòstic i la gestió clínica de pacients infectats per SARS-CoV-2.

Contribuir al disseny, desenvolupament i implantació de mesures de salut pública per respondre eficaçment a
la epidèmia en curs del SARS-CoV-2.
**Data d’inici contractació: Supeditada a la resolució del projecte. (Estimada: principis d’abril del 2020).
**Data fi de la contractació: Màxim de 12 mesos des de la data d’inici del contracte.
Presentació de Sol·licituds:
Carta Presentació i CV: Indicant referència de la convocatòria i la motivació personal de la sol·licitud.
Documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació requerida.

Imprescindible adjuntar a la sol·licitud l’Autorització degudament signada referent al Reglament (UE) 2016/679,
relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (Document Adjunt).

Enviament de Sol·licituds: Enviar candidatures al següent correu electrònic, amb referencia al assumpte “COVID-19
-FCRB/IDIBAPS- ISCIII”: rrhh.fundacio@clinic.cat
Termini Presentació: Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins 02/04/2020
1.2. La contractació s’efectuarà segons el previst en l’Article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel
qual s’aprova el text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que disposa l’art. 2 del Reial Decret
2720/98, de 18 de desembre (BOE. de 8 de gener de 1999), Llei 12/2001, de 9 de juliol (BOE. de 10 de juliol) i
disposicions concordants.
Es té en compte el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones, d’acord amb l’article 14 de la Constitució Espanyola,
la Directiva Comunitària de 9 de febrer de 1976 i el previst en l’Acord del Consell de Ministres de 4 de març de 2005,
pel que s’ aprova el Pla per la igualtat de gènere en l’Administració General del Estat.
Es té en compte l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat segons el apartat 2n de l’Article 1 de la Llei
51/2003 de 2 de desembre d’igualtat d’oportunitats i es reserva el 5% de les vacants sempre i quan superin els
processos selectius i acreditin la discapacitat i la compatibilitat amb el desenvolupament de les tasques de manera que
progressivament obtinguem el 2% del total de la plantilla."
1.3. Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de
l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.
1.4 D’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques en
relació al tractament de les seves dades personals (en endavant el “Reglament”), l’informem que:

El responsable del tractament de les seves dades és l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
(en endavant “IDIBAPS”), amb CIF Q5856414G i la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (en endavant
“FCRB”), amb CIF G59319681 i domicili a Barcelona, carrer Rosselló 149-153. Pot contactar amb el Delegat
de Protecció de Dades a través de protecciodades.recerca@clinic.cat o dirigint-se al Director Jurídic, ubicat al
C/ Rosselló 149-153 de Barcelona.

La comunicació de les seves dades vinculades a la presentació de la seva candiadtaura o entrega del seu
currículum esdevé un requisit necessari amb l’objectiu i finalitat de portar a terme els processos habituals de la
gestió de la sel·lecció de personal de l’Entitat.

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i laborals de la nostra entitat, cadascun en les
seves competències, i pot ser tramesa total o parcialment als estaments oficials que, per motius legals, puguin
exigir la comunicació d’aquest tipus de dades.

Les dades proporcionades seran conservades per un període de 1 any, així com un cop finalitzada la relació
durant el termini necessari per acomplir amb les disposicions legals.

Les dades que han sigut facilitades podran ser cedides a un tercers país o organització internacional, en el cas
que siguin requerides per justificar el contracte i /o finançament del salari del treballador que les cedeix.

Vostè té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas,
sol·licitar la seva supressió. Així com limitar el seu tractament, oposar-se i retirar el consentiment del seu ús per
a determinades finalitats. Aquests drets els pot exercir dirigint-se al Director Jurídic, ubicat al C/ Rosselló 149153 de Barcelona, o a través del correu electrònic protecciodades.recerca@clinic.cat. Així mateix l’informem del
seu dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades front qualsevol
actuació de l’IDIBAPS o FCRB que consideri que vulnera els seus drets.

Barcelona a 24/03/2020
Marta Fernández Cufí
Directora de Recursos Humans

AUTORITZO A:
L’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer i a la Fundació Clínic per a la Recerca
Biomèdica a que tractin les meves dades amb finalitats de selecció de personal, qui les cedirà
únicament en aquells casos legalment exigibles, de conformitat amb l’exposat al Reglament (UE)
2016/679, i corresponent normativa que el desenvolupa.
Nom i Cognoms:
Signat:

Barcelona, a

