POSICIÓ PREDOCTORAL EN EL GRUP DE RECERCA CEL·LULAR EN
INFLAMACIÓ I CARTÍLAG
(Ref. 2033 - TIO)

OFERTA:
El Grup de recerca Cel·lular en Inflamació i Cartílag (programa de Recerca Clínica Translacional)
de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), busca un candidat per sol·licitar
una beca FPU i desenvolupar un doctorat en el camp de l’esclerosis sistèmica, una patologia
declarada com a malaltia rara per l’Orphanet.
Contracte: Ajudes per a la formació del professorat universitari (FPU)
Investigador principal: Dr. Jordi Monfort
Durada i salari: un màxim 4 anys (segons publicat a la convocatòria: 1.160,43€ mensuals els dos
primers anys, 1.243,32€ mensuals el tercer any i 1.554,15€ mensuals el quart any (14 pagues
anuals els 4 anys. Subjecte a canvis segons disposicions econòmiques del Ministeri)
Consulta la informació de la convocatòria en el següent enllaç: Beca FPU
Resum del projecte:
L'oferta és per a desenvolupar un doctorat com a part de l'equip investigador en el projecte
finançat per la Fundació La Marató deTV3 "Diseño de una aproximación integral para la
estratificación de pacientes con esclerodermia que permita un mejor manejo de la patología".
L’Esclerodèrmia (també denominada esclerosi sistèmica (SSc)) és una malaltia caracteritzada per
trets autoimmunitaris, fibrosi de la pell i d’altres òrgans interns i vasculopatia. La SSc és una
malaltia molt heterogènia que es reflecteix en una àmplia varietat d’òrgans implicats, de
gravetat de malaltia i de prognosis. En canvi no hi ha definit una classificació dels pacients segons
la presentació de la malaltia que permeti realitzar un seguiment correcte, amb procediments
diagnòstics i terapèutics adequats. L’objectiu del projecte és proposar un model de classificació
que integri els principals factors que es creuen que poden estar implicats en el debut i
desenvolupament de la malaltia: susceptibilitat genètica, l’exposició ambiental, els agents
infecciosos i la microbiota.
Requisits dels candidats:
-D'acord amb la convocatòria, els candidats hauran d'acreditar que en el moment de la
presentació de la seva sol·licitud d'elegibilitat es troben en possessió del títol de màster o han
realitzat la matrícula en el curs 2020-2021 en un màster universitari oficial que doni accés a un
programa de doctorat en el curs 2021-2022.
-La beca té una nota mínima per a poder aplicar, que depèn de la branca de coneixement i del
títol ( consulta accessibilitat en la web de la beca).
-No podran optar a la contractació predoctoral objecte d'aquesta convocatòria els qui ja estiguin
en possessió del títol de Doctor/a.
-Disposar de signatura electrònica
Per aplicar o sol·licitar més informació enviar el Currículum Vitae i expedient acadèmic de
totes les titulacions a Laura Tío (ltio@imim.es).
Data límit de presentació de CV: 4 de desembre de 2020
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