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BORSA DE CURRÍCULUMS VITAE 
PER A  

POSICIÓ PREDOCTORAL  
(Ref. CV 1609–JA. Pascual) 

 

 

 

S’OFEREIX:  

 

Una posició predoctoral per a incorporar-se en el Grup de Recerca en Farmacologia Integrada i 

Neusociència de Sistemes (Programa de Recerca de Neurociències) de l’Institut Hospital del 

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

biomarcadores específicos del uso de cigarrillos electrónicos (propilenglicol), y tabaco (nicotina, 

carcinógenos) en una cohorte de usuarios de cigarrillos Electrónicos”.  Investigador principal: 

Dr. José A. Pascual Esteban.  

 

Requisits dels candidats: 

Es busca una persona llicenciada en Ciències Químiques, Farmàcia, Biologia o equivalent que 

hagi finalitzat la llicenciatura amb data posterior a l’1 de gener de 2014. Ha de tenir un 

expedient acadèmic que li permeti optar a una beca de formació de personal investigador 

(nota mitjana de l’expedient acadèmic a partir de 7,75). 

 

Es pretén demanar un Contracte de Personal Investigador Novell (FI-DGR) de la Generalitat 

AGAUR. La incorporació del candidat/a en principi estaria supeditada a la seva presentació a la 

convocatòria d’ajuts per a la formació de personal investigador i a la posterior concessió de 

l’ajut. 

 

És imprescindible haver finalitzat els estudis de màster per poder cursar el doctorat amb data 

31 de desembre de 2016. Haurà d’estar matriculat en un programa de doctorat d’una 

universitat catalana arribat el moment d’acceptar l’ajut. Es valorarà tenir coneixements 

avançats d’anglès. 
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Resum del projecte: 

Objectius:  

En el present projecte, coordinat amb un altre projecte epidemiològic de l’ICO, es pretén 

estudiar l’impacte sobre la salut de la utilització de cigarretes electròniques a través dels 

següents objectius específics: 

- Desenvolupar metodologies analítiques (de cromatografia de gasos i cromatografia 

líquida amb detecció d’espectrometria de massa) per a determinar la composició 

química de mostres del líquid utilitzat (‘vapejat’) en diferents marques de cigarreta 

electrònica. 

- Desenvolupar un procediment analític per l’anàlisi de propilenglicol i els seus 

metabòlits en orina humana com a marcador específic d’ús de cigarreta electrònica. 

- Analitzar nicotina i els seus metabòlits en mostres de saliva i orina humana dels 

subjectes participants en l’estudi. 

- Analitzar carcinògens específics del tabac (TSNAs) en mostres de saliva dels usuaris 

exclusius de cigarreta electrònica. 

- Correlacionar aquests paràmetres amb símptomes de salut respiratòria declarats. 

 

Per a més informació i presentació de currículum vitae, contactar amb Eva Mª Vitas 

(evitas@imim.es). Si us plau enviar CV i còpia de l’expedient acadèmic.   

 

Data límit de presentació de CV: 15 de setembre de 2016 (ampliable segons convocatòria).  

mailto:jpascual@imim.es

