
BORSA DE CURRÍCULUMS VITAE 

PER A  

POSICIÓ PREDOCTORAL  

(Ref. 1805 R. de la Torre) 

 

EL GRUP DE RECERCA EN FARMACOLOGIA INTEGRADA I NEUROCIENCIA DE SISTEMES (FINS) 

En la seva línia de recerca en Beneficis de la nutrició en el rendiment cognitiu i vinculat al projecte 

FIS ‘Prevención del deterioro cognitivo en personas con Quejas Subjetivas de Memoria o Deterioro 

Cognitivo Leve tras una intervención con Dieta Mediterránea’ 

 

BUSCA: 

Un candidat predoctoral per a la convocatòria PFIS, del ISCIII (Institut de Salut Carles III) 

 

REQUISITS DEL CANDIDAT: 

Busquem un/a graduat /da en ciències de la salut amb estudis de màster o bé en el darrer any del mateix, 

que estigui en disposició de ser admès o matriculat en un programa de doctorat. 

No podran concórrer a aquesta convocatòria les persones que es trobin en alguna de les situacions 

següents: 

a) Haver iniciat la seva formació predoctoral amb finançament d'altres ajuts destinats a la formació 

predoctoral a través del desenvolupament d'una tesi doctoral que s'hagi atorgat en el marc del Plan 

Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, o d'algun dels anteriors Planes Nacionales 

b) Estar en possessió d'un títol de Doctor, per qualsevol universitat espanyola o estrangera. 

 

c) Haver gaudit, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d'un contracte predoctoral per temps 

superior a 12 mesos. 

 

El/la candidat ha d’estar interessat/da en temes de les neurociències i en com la nutrició pot interaccionar 

en els processos cognitius de l’individu.  

Hi ha la possibilitat que s’integri en un  European Training Network (ITN) i que per tant pugui  fer estades 

de formació en altres centres de recerca europeus en el marc del seu doctorat. 

Data límit presentació de CV: 1 de Febrer de 2018. Es valorarà fonamentalment l’adequació del candidat 

a la línia de recerca, la participació a projectes, publicacions o congressos. Enviar a lroca@imim.es  

mailto:lroca@imim.es

