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BORSA DE CURRÍCULUMS VITAE 
PER A  

POSICIÓ PREDOCTORAL  
(Ref. CV 1604-M. Grau) 

 

 

 

S’OFEREIX:  

 

Una posició predoctoral per a incorporar-se al Grup de Recerca en Epidemiologia i Genètica 

Cardiovasculars (Programa de Recerca en Epidemiologia i Salut Pública) de l’Institut Hospital 

del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) per a realitzar la tesi doctoral en el projecte 

“Validez y efectividad de un método de auto-cribado del riesgo cardiovascular”. Investigadora 

principal: Dra. Maria Grau.  

 

 

Requisits dels candidats: 

• Els sol·licitants hauran d'estar en disposició de començar un programa de Doctorat en el curs 

2016/2017 en el moment de presentació de les sol·licituds. 

• Alternativament, els sol·licitants podran acreditar que en el moment de presentació de les 

sol·licituds es troben en possessió del certificat acadèmic corresponent a la titulació o 

titulacions (llicenciat, grau, màster...) que permeten l’accés al programa de doctorat, en el que 

haurà de figurar el segell de la unitat d’expedició, la data en què s’han finalitzat els estudis i les 

assignatures que constitueixen el programa complet de la titulació o titulacions indicades, així 

com les qualificacions obtingudes i les seves dates d’obtenció. 

 

• La nota mitja ponderada de llicenciatura o grau ha de ser igual o superior a 8,00. 

• No podran participar en la convocatòria els qui ja estiguin en possessió del títol de doctor.  
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Resum del projecte: 

Objectius:  

PRINCIPAL: Validar un mètode d’auto-cribatge del risc cardiovascular que no requereix 

supervisió de personal sanitari mitjançant la realització d’un assaig clínic aleatoritzat.  

SECUNDARIS: 

1- A partir de la estimació del risc cardiovascular, generar recomanacions preventives 

personalitzades per millorar el control dels factors de risc cardiovasculars 

2- Analitzar si aquest procediment produeix major adherència a les recomanacions de 

prevenció de les malalties cardiovasculars i altres malalties cròniques 

 

 

Per a més informació i presentació de currículums vitae, contactar amb Esmeralda Gómez 

(egomez@imim.es). Imprescindible enviar CV i còpia de l’expedient acadèmic.   

 

Data límit de presentació de CV: 22 d’abril de 2016.  

mailto:egomez@imim.es

