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BORSA DE CURRÍCULUMS VITAE 
PER A PREDOCTORAL 

(Ref. CV 1813- ARRIOLA) 

 

S’OFEREIX:  

Una posició predoctoral per a incorporar-se al Grup de recerca en teràpia molecular del càncer 

(Programa de Recerca en Càncer) de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). 

Investigador principal: Dra. Edurne Arriola  

 

REQUISITS DELS CANDIDATS: 

Titulació: Graduat/a en ciències biomèdiques (medicina, biologia, bioquímica, biotecnologia) o 

equivalent. 

 

Formació: Experiència mínima d’un any en recerca biomèdica o equivalent. 

 

Mèrits valorables: 

1) Experiència contrastable en: 

1.1. Coneixement d’immunologia i/o immunoteràpia 

1.2. Processament de mostres hematològiques i purificació i congelació de limfòcits 

1.3. Processament de mostres per citometria de flux així com en el maneig de citòmetre de flux 

i software d’anàlisi. Anàlisis fenotípic de subpoblacions limfocitàries 

1.4. Coneixements en separació cel·lular per citometria de flux (Cell Sorting) 

1.5. Cultius cel·lulars, preferiblement limfòcits  

1.6. Experiència en la tècnica d’ELISA 

1.7. Experiència en models animals murins 

1.8. Coneixements estadístics 

2) Formació en experimentació animal. Acreditació oficial per a portar a terme procediments en animals 

d’experimentació 

3) Publicacions en revistes en àrees temàtiques relacionades amb immunoteràpia i/o oncologia 

traslacional 

4) Comunicació a congressos 

5) Participació en projectes de recerca en àrees temàtiques relacionades amb immunoteràpia i/o 

oncologia translacional 

6) Bon nivell d’anglès 

7) Compromís, dedicació i capacitat de treballar en equip 
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RESUM DEL PROJECTE: 

Títol projecte: Avaluació de la combinació de teràpies dirigides i immunoteràpia pel tractament del 

carcinoma de pulmó de cèl·lula petita 

 

El candidat iniciarà un projecte que continua la línia de recerca del grup en càncer de pulmó de cèl·lula 

petita. Realitzarà sota supervisió de les Dra. Edurne Arriola i Ana Rovira la part preclínica (models 

animals, cultius) del projecte així com el processament de mostres de pacients (citometria de flux, ELISA) 

i posterior anàlisi crític dels resultats. Es derivaran presentacions en congressos i publicacions i el 

candidat podrà realitzar la seva tesi amb el projecte actual. 

 

Per a més informació i presentació de currículum vitae, contactar amb la  

Dra. Edurne Arriola (Edurne Arriola; earriola@parcdesalutmar.cat). 

Data límit de presentació de CV: 9 de novembre 2018. 


