
ANNEX 4: INSCRIPCIÓ LLOCS DE TREBALL, REQUISITS TITULACIÓ I EXPERIÈNCIA, INDICACIÓ PROVA ESPECÍFICA 
 

GRUP PROFESSIONAL: Personal No Investigador Nivell 1 (TITULAT/DA SUPERIOR) 

 

Núm. de 
places 

Àmbit  Requisit titulació Requisits experiència Prova específica i codi plaça 

1 

 
Finançament internacional 
(23_I3PT_N1_FINT) 
https://tauli.talentclue.com/es
/node/94931575/12623479  

Titulació universitària en enginyeria o en 
ciències de la salut amb formació 
complementària en gestió de la recerca i la 
innovació 

Experiència mínima de 5 anys en la 
captació i gestió de fons nacionals i 
internacionals, per a la recerca sanitària 
 

Concurs Mèrits (5092) 

1 

Comptabilitat 
(23_I3PT_N1_COMP) 
https://tauli.talentclue.com/es
/node/94931604/12623479  

Titulació universitària  i formació especialitzada 
en Comptabilitat 

Experiència mínima 2 anys en el 
departament de comptabilitat d'un 
institut de recerca sanitària 

Concurs Mèrits (5089) 

1 

Biobanc / Unitat Científico 
Tècnica 
(23_I3PT_N1_BIO) 
https://tauli.talentclue.com/es
/node/94932257/12623479  

Titulació en ciències Biològiques, Biomedicina, 
biotecnologia o equivalent. 
 

Experiència mínima de 2 anys gestionant 
infraestructures científiques 
 

Concurs Mèrits (5088) 

1 

Direcció Científica (suport) 
(23_I3PT_N1_DIRC) 
https://tauli.talentclue.com/es
/node/94931625/12623479  

Titulació universitària en ciències de la vida o de 
la salut. Doctorat 

Experiència mínima d' 1 any donant 
suport a una Direcció Científica d'un 
institut de recerca sanitària 
 

Concurs Oposició. (7350) 
 

1 

Innovació 
(23_I3PT_N1_INNO) 
https://tauli.talentclue.com/es
/node/94931641/12623479  

Titulació Universitària en Tecnologia, Cientifico-
tècniques o Ciències de la Salut 
 

Experiència mínima de 2 anys en una 
unitat d'innovació en un institut de 
recerca sanitària i liderant un equip 
 

Concurs Oposició (5095) 
 

1 

Administració (Ingressos) 
(23_I3PT_N1_ADM) 
https://tauli.talentclue.com/es
/node/94931652/12623479  

Titulació universitària en C. Empresarials, 
Ciències Econòmiques, Administració i Direcció 
d’Empreses, o similar 
 

Experiència mínima de 3 anys en tasques 
relacionades amb la facturació, dels que 
almenys 1 any hagi estat en facturació 
d'assaigs clínics. 
 

Concurs Oposició (7439) 
 

1 
Comunicació Científica 
(23_I3PT_N1_CCIEN) 

Títol de Grau en Periodisme o altres graus de 
Ciències de la Salut amb formació 
complementària en Comunicació científica 

Experiència mínima de 2 anys en un 
departament de comunicació  
 

Concurs Oposició (7522) 
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https://tauli.talentclue.com/es
/node/94931681/12623479  

 

1 

Jurídic 
(23_I3PT_N1_JUR) 
https://tauli.talentclue.com/es
/node/94931706/12623479 

Títol universitari de grau superior o llicenciatura 
en Dret, amb formació complementària amb 
Dret farmacèutic  i sanitari,  i protecció de 
dades. 
 

Experiència mínima de 2 anys exercint 
com advocat/da dels que almenys  6 
mesos siguin en gestió de la recerca i 
protecció de dades. 
 

Concurs Oposició (5941) 

1 

Qualitat 
(23_I3PT_N1_QUAL) 
https://tauli.talentclue.com/es
/node/94931760/12623479  

Titulació Universitària en Ciències de la Salut 
amb formació especialitzada en qualitat 
 

Experiència mínima de 2 anys gestionant 
la qualitat d'un institut de recerca 
sanitària 
 

Concurs Oposició (7433) 

1 

Qualitat – Assaigs Clínics 
(23_I3PT_N1_QAC) 
https://tauli.talentclue.com/es
/node/94931781/12623479  

Titulació Universitària en Ciències de la Salut o 
Socials. Formació complementària en recerca 
clínica  i  en qualitat  
 

Experiència mínima de 2 anys gestionant 
la qualitat dels assaigs clínics d'un institut 
de recerca sanitària 
 

Concurs Mèrits (5097) 

1 

Unitat Assaigs Clínics 
(23_I3PT_N1_UAC_1) 
https://tauli.talentclue.com/es
/node/94931787/12623479  

Titulació Universitària en Ciències de la Salut. 
Màster de monitorització d'assaigs clínics. 

Experiència mínima de 3 anys gestionant 
assaigs clínics i liderant un equip 

Concurs Oposició (7907) 

2 

Unitat Assaigs Clínics 
(23_I3PT_N1_UAC_2) 
https://tauli.talentclue.com/es
/node/94931797/12623479  

Titulació Universitària en Ciències o Ciències de 
la Salut 
 

Experiència prèvia com a coordinador/a 
d’estudi un mínim de 3 anys 
 

Concurs Oposició (5133) 

Concurs Oposició (6294) 

10 

Unitat Assaigs Clínics 
(23_I3PT_N1_UAC_3)  
https://tauli.talentclue.com/es
/node/94931805/12623479  

Titulació Universitària en Ciències, Ciències de la 
Salut o Ciències Socials 
 

Experiència mínima de 9 mesos com a 
coordinador/a d’estudi, monitor d’assaig 
clínic o en gestió d'assaigs clínics 

Concurs Mèrits (5106, 5114, 5123) 

Concurs Oposició (5137, 6257, 
6264, 7357, 7370, 7493, 8061) 

2 

Farmàcia Assaigs Clínics 
(23_I3PT_N1_FAC) 
https://tauli.talentclue.com/es
/node/94931817/12623479  

Llicenciatura / Grau en Farmàcia 
 

Experiència 1 any mínim en suport 
d'assaigs clínics des de Farmàcia i/o en la 
gestió de projectes de recerca. 

Concurs Mèrits (5099) 

Concurs Oposició (6241) 

1 

Laboratori de Senyals 
(23_I3PT_N1_LAB) 
https://tauli.talentclue.com/es
/node/94931830/12623479  

Títol universitari de grau superior o llicenciatura 
preferiblement en Enginyeria de 
Telecomunicació, Matemàtica o àrea 
relacionada.                                                                                                                                      
Doctorat preferiblement en Enginyeria 
Biomèdica  

Experiència d'3 anys liderant projectes 
amb dades clíniques en un institut de 
recerca sanitària 
 

Concurs Oposició (6063) 
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1 

Laboratori 3 D 

(23_I3PT_N1_LAB3D) 
https://tauli.talentclue.com/es
/node/94931840/12623479  

Titulació en Enginyeria, Bioenginyeria o similar 

Experiència mínim de 2 anys en disseny 
3D biosanitari i en regulatòria de 
fabricació in house 
 

Concurs Oposició (6231) 

1 

Recerca Minoritària d’adult 

(23_I3PT_N1_RMA) 
https://tauli.talentclue.com/es
/node/94931858/12623479  

Títol universitari de grau superior o llicenciatura 
en Estadística 
 

Experiència mínima de 3 anys en el 
maneig de dades d'alta dimensionalitat i 
dades òmiques en un institut de recerca 
 

Concurs Oposició (7461) 
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