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  - Nota de Premsa -        17/02/2015  

L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida llança la segona 
convocatòria per contractar investigadors postdoctorals 

 L’IRBLleida contractarà dos nous investigadors postdoctorals de talent en el 
marc del projecte europeu IRBLleida’s International Postdoctoral Programme 

(IRBLleida – IPP) del 7è Programa marc, concedit a l’Institut a principis de 
l’any 2014. 

 La convocatòria estarà oberta a investigadors de qualsevol país del món fins a 
l’1 d’abril de 2015. 

La nova convocatòria ofereix la possibilitat 
d’incorporar-se a alguna de les línies 
d’investigació obertes de l’Institut a dos 
investigadors que es trobin en l’etapa 
postdoctoral. 

En aquesta ocasió, hi ha set línies de 
recerca obertes: 1) Biologia de sistemes i 
modelització matemàtica, (2) 
Neurodesenvolupament (3) Senyalització 
cel·lular (4) Patologia oncològica (5) 
Biologia cel·lular del càncer (6) 
Senyalització en llevats i (7) Bioquímica. 

Totes les sol·licituds s’han de fer a través de 
la pàgina web especialment creada per al 
Programa (www.irblleida-ipp.com), on els 
candidats disposen de tota la informació 
sobre els processos d’avaluació dels 
currículums i dels projectes de recerca. Els 

processos d’avaluació i selecció els duran a terme experts en les àrees de recerca 
implicades, reconeguts internacionalment i externs a l’IRBLleida. 

El projecte IRBLleida-IPP és una Acció Marie Curie –COFUND– del 7è Programa marc de 
recerca europeu (GA609396), i està obert a investigadors de tot el món. A més, també 
està cofinançat pel Projecte COFUND2014-51501 del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat. 

 

El Programa internacional postdoctoral IRBLleida 

El projecte IRBLleida’s International Postdoctoral Programme (IRBLleida – IPP) té com a 
objectiu desenvolupar un programa de formació multidisciplinari d’investigadors 
experimentats, amb talent i motivats, per oferir-los la possibilitat de desenvolupar la 
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seva carrera investigadora a l’Institut. Aquests investigadors han de disposar del títol 
de doctor per poder optar a alguna de les places i no han d’haver residit o treballat a 
l’Estat espanyol més de dotze mesos en els darrers tres anys. 

El Programa complet consta de quatre convocatòries en què s’ofereixen deu places per 
realitzar una estada postdoctoral a l’IRBLleida de dos anys de durada cadascuna. Els 
investigadors postdoctorals s’uniran a un grup de recerca de l’IRBLleida per 
desenvolupar-hi un projecte de recerca individual, sota la supervisió i l’orientació de 
l’investigador principal del grup. Aquests investigadors tindran accés a les instal·lacions 
científiques de l’Institut i a totes les activitats relacionades amb la vida científica que 
s’hi organitzin. 
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