
                                           
 

DADES DEL LLOC DE TREBALL 
LLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/DA  DE SUPORT A LA RECERCA 

UNITAT: Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia 

PROJECTE: “Efecto de la resistencia de genes R y la inducida por hongos 
endofitos en la epidemiologia de meloidogyne y la producción y 
calidad de la cosecha en solanaceas-cucurbitaceas” 

CODI: 150-745-005 

TERMINI PRESENTACIÓ 
DE SOL·LICITUDS: 

23 de febrer  de 2015 

 

CONDICIONS LABORALS 
GRUP: 3 JORNADA: 20 h./set. 

TIPUS DE CONTRACTE Obra i Servei DURADA PREVISTA: Fins 31/08/2015 

SOU APROXIMAT PER 
LA JORNADA 
COMPLETA: 

23.776,20 euros bruts/anual 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL 
REQUISITS: Titulació de FP de grau superior o equivalent o amb capacitat 

provada en relació al lloc de treball. 

MISSIÓ: Donar suport en estudis de camp i de laboratori en Microbiologia i 
Nematologia.  

FUNCIONS I TASQUES: Les funcions principals seran:  
- Efectuar el processament de mostres microbiològiques i 

nematològiques mitjançant mètodes estàndard i de biologia 
molecular. 

- Realitzar el mostratge de parcel·les per estudiar la fluctuació 
de poblacions de nematodes i de les comunitats 
microbianes.                                                                                                                             

- Dur a terme el muntatge i la gestió dels assajos en 
contenidor i camp. Control collita: quantitat i qualitat.  

FORMACIÓ: Coneixements en: 
- Microbiologia: Tècniques microbiològiques, biologia 

molecular, DGGE.                                                                                                             
- Nematologia: Tècniques nematològiques, biologia molecular.                                                                   
- Disseny experimental.                                                                                                        
- Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 

EXPERIÈNCIA: Experiència en: 
- Microbiologia: Tècniques microbiològiques, biologia 

molecular, DGGE.                                                                                                                             
- Nematologia: Tècniques nematològiques, biologia molecular         
- Assajos de camp.                                                                                                                                                                                       
- Es valorarà experiència en funcions similars a les descrites, 

específicament, en el desenvolupament d’activitats de 
recerca, tant en l’entorn universitari com industrial. 

 



                                           
 

DADES DEL TRIBUNAL 
MEMBRES DEL 
TRIBUNAL: 

Unitat: Francesc Xavier Sorribas Suplent: Cèsar Ornat 
UASLR: Lourdes Moreno de Francisco 
Comitè: Pendent de confirmació 

DATA CONSTITUCIÓ : 26 de febrer de 2015 a les 09.30 hores 

LLOC DEL TRIBUNAL:  Sala de reunions del CTT, planta soterrani 1, Edifici Vèrtex 

PROVES I/O 
ENTREVISTES:  

En cas que el tribunal acordi realitzar proves i/o entrevistes aquestes 
es realitzaran el  2 de març  de 2015.  La comunicació dels candidats 
pre-seleccionats, el lloc i l’hora de realització es comunicaran 
mitjançant aquesta mateixa web. 
 

 

PROCEDIMENT D’ INSCRIPCIÓ 
 
INSCRIPCIONS: 

 

És imprescindible que les persones interessades en participar en el 

concurs omplin el formulari que trobaran a la web del CTT:  

http://www.ctt.upc.edu/Concursos-PSR_,  on també podran adjuntar 

el seu curriculum vitae (escrit preferentment en català) i la 

documentació justificativa dels mèrits al·legats.  

A continuació hauran d'imprimir-lo tot i  presentar-lo a qualsevol 

dels registres públics de la UPC: 

http://www.upc.edu/patrimoni/gestio-patrimonial/registres-publics 

 

 

 

 


