CONVOCATÒRIA DE BECA DE L’AGÈNCIA DE
SALUT PÚBLICA DE BARCELONA (SEPID)

PROJECTE:
“Smartphone application for aging HIV-infected men
who have sex with men to prevent sexually transmitted
infections.”
Presentació de sol·licituds:
des del dia 2 de maig fins el dia 12 de maig de 2016

CONVOCATÒRIA DE BECA DE L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE
BARCELONA
D’acord amb la Normativa de Beques de Recerca de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, aprovada per la Junta de Govern de l’Agència de Salut Pública en sessió
de 4 de febrer de 2003, es procedeix a la convocatòria de la següent beca:

Núm: BEQU 2015/3
Projecte: “Smartphone application for agging HIV-infected men who have sex
with men to prevent sexually transmitted infections.”
Titulació exigida: Llicenciatura en Ciències de la Salut
Mòdul: B5
Finançament: GILEAD
Codi del Projecte: S.014.00010.001

Bases de la convocatòria
Objecte: gestió de la base de dades i redacció d’articles científics del projecte
“Smartphone application for agging HIV-infected men who have sex
with men to prevent sexually transmitted infections”.
Funcions: El/la becari/a realitzarà les següents funcions:
-

Reclutar i entrevistar als participants.
Gestionar els missatges preventius que s’enviaran per l’Apps.
Realitzar les enquestes de seguiment dels usuaris de les Apps.
Coordinar les visites que es facin per oferir les proves.
Coordinar les reunions amb la resta de l’equip investigador (ASPB i UOC).
Logística.
Informatització i depuració de dades.
Anàlisi de la base de dades.

Requisits
-

-

Estar en possessió de la titulació de Llicenciat en Ciències de la Salut. Aquest
requisit s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació de l’original del títol
corresponent, amb una còpia del mateix per a la seva compulsa.
Estar en possessió del permís de residència a l’estat espanyol.

Dotació econòmica
La present beca té una dotació econòmica total de 21.576,36 euros.
Durada: 12 mesos, prorrogables més en funció de l’existència de crèdit adequat i
suficient.

Horari: dedicació a temps parcial de 32,5 hores setmanals.
Termini i lloc de presentació de sol·licituds: fins el dia 12 de maig de 2016, al Registre
General de l’Agència de Salut Pública. (Pl. Lesseps, 1) de dilluns a divendres de 9:30
a 14:00 hores.

Criteris i procediment de selecció (fins a una puntuació màxima de 17 punts)::
Formació:
-

Titulació compatible amb Tècnic en Salut Pública ............................... fins a 4 punt
Màster i estudis relacionats amb salut pública/epidemiologia .............. fins a 2 punts

Experiència:
-

Experiència en estadística i anàlisi de bases de dades ....................... fins a 2 punts
Experiència en investigació ................................................................. fins a 2 punts
Experiència en treball o coneixement de la població d’estudi (homes que tenen
sexe amb homes, VIH+) ...................................................................... fins a 2 punts

Altres mèrits:
-

Anglès ................................................................................................. fins a 2 punts
Entrevista ............................................................................................ fins a 3 punts

Més informació:
Per a més informació podeu adreçar-vos a:
Sandra Manzanares Laya – Investigador Principal –
SEPID
Telèfon de contacte: 93.238.45.45

BEQU 2015/3

1er. Cognom

2on. Cognom

Nom

Nacionalitat

D.N.I.

Data Naixement

Adreça

Telèfon

Població

D.P.

SOL·LICITA:
Que s’accepti la seva documentació per prendre part en la convocatòria de la beca
“Smartphone application for agging HIV-infected men who have sex with men to
prevent sexually transmitted infections” (exp. 1332/15) per al SEPID de l’Agència de
Salut Pública.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA:
 INSTÀNCIA

 CURRÍCULUM VITAE
 FOTOCÒPIES ACREDITATIVES
El/la sotasignant declara, sota la seva responsabilitat, que reuneix les
condicions exigides per a participar en l’esmentada convocatòria.
Barcelona a, ____ de/d' ______________ de 2016.

Signat:

SRA. PRESIDENTA DE L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA

