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Fundació per a la Investigació
de l’Hospital Universitari i
Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana
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Fundación para la Investigación
del Hospital Universitario y
Politécnico La Fe de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2020, de la directora
gerent de la Fundació per a la investigació de l’Hospital
Universitari i Politècnic la Fe, per la qual es publica la
relació de llocs de treball de la Fundació per a l’exercici
2019. [2020/451]

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2020, de la directora
gerente de la Fundación para la investigación del Hospital Universitario y Politécnico la Fe, por la que se publica
la relación de puestos de trabajo de la Fundación para el
ejercicio 2019. [2020/451]

De conformitat amb els acords pel Patronat de Fundació per a la
investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic la Fe en la reunió
celebrada el 16 de gener de 2020, atés l’informe favorable de la Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni de la Generalitat Valenciana i a la massa salarial autoritzada per la Direcció General de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, es publica la relació de
llocs de treball de la Fundació per a la investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic la Fe per a l’exercici 2019, en el qual es defineix
la denominació de cada lloc de treball, la retribució d’aquest, el lloc
de realització, els requisits de formació i les funcions a desenvolupar.

De conformidad con lo acordado por el Patronato de Fundación
para la investigación del Hospital Universitario y Politécnico la Fe en
la reunión celebrada el 16 de enero de 2020, atendiendo al informe
favorable de la Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio de la Generalitat Valenciana y a la masa salarial
autorizada por la Dirección General de Presupuestos de la Generalitat
Valenciana, se publica la relación de puestos de trabajo de la Fundación
para la investigación del Hospital Universitario y Politécnico la Fe para
el ejercicio 2019, en el que se define la denominación de cada puesto de
trabajo, la retribución del mismo, el lugar de realización, los requisitos
de formación y las funciones a desarrollar.

València, 17 de gener de 2020.– La directora gerent: Sonia Galdón.

València, 17 de enero de 2020.– La directora gerente: Sonia Galdón.
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TÈCNIC/A SUPERIOR
DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA

RESPONSABLE SUPERIOR DE
GESTIÓ

TÈCNIC/A SUPERIOR
DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA

TÈCNIC/A MITJÀ
LABORATORI

TÈCNIC/A SUPERIOR
ADMINISTRACIÓ I FINANCES

INVESTIGADOR/A ÀREA

SUBDIRECTOR/A CIENTÍFIC/A

COORDINADOR/A ÀREA
ASSAJOS CLÍNICS

COORDINADOR/A ÀREA
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44.999,91 €

Retribucions
bàsiques del lloc

Denominació del lloc

Núm.
Puesto

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Localitat

Formació corresponent al nivell 3 del MECES
o nivell 7 de l’EQF, corresponent amb els títols
de màster o llicenciat.

Dirigir i coordinar la gestió
financeroeconòmica de la Fundació per a
la investigació de l’Hospital Universitari i
Politècnic la Fe.

Formació corresponent al nivell 1 del MECES
o nivells 4-5 del EQF, corresponents amb els
títols de tècnic mitjà o tècnic superior.
Formació corresponent al nivell 1 del MECES
o nivells 4-5 del EQF, corresponents amb els
títols de tècnic mitjà o tècnic superior.
Formació corresponent al nivell 4 del Marc
Espanyol de Qualificacions per a l’Educació
Superior (MECES) o nivell 8 del Marc
Europeu de les Qualificacions (EQF),
corresponent amb el títol de doctor
Formació corresponent al nivell 4 del Marc
Espanyol de Qualificacions per a l’Educació
Superior (MECES) o nivell 8 del Marc
Europeu de les Qualificacions (EQF),
corresponent amb el títol de doctor
Formació corresponent al nivell 3 del MECES
o nivell 7 de l’EQF, corresponent amb els títols
de màster o llicenciat.

Formació corresponent al nivell 3 del MECES
o nivell 7 de l’EQF, corresponent amb els títols
de màster o llicenciat.

Donar suport en el desenvolupament de
projectes de investigació, amb les funcions
pròpies de tècnic de laboratori.
Donar suport administratiu en l’àrea de gestió
de recursos humans de la Fundació per a
la investigació de l’Hospital Universitari i
Politècnic la Fe.
Dissenyar i dirigir projectes d’investigació,
redactar publicacions científiques i altres
activitats relacionades.

Coordinar, planificar, gestionar i fer seguiment
del programa docent i formatiu en matèria
d’investigació, convocatòries, i suport en
tasques direcció científica.
Fomentar, impulsar i donar suport a la
investigació clínica tant comercial com no
comercial a l’Hospital La Fe, donant suport
en aspectes metodològics i reguladors en
matèria d’estudis clínics, coordinant el bon
funcionament dels assajos
Coordinar, de manera multidisciplinària
i amb vocació de servei, la gestió de la
infraestructura, equipament i programari
(comercial i a mida) en els quals es troba
implicat l’IIS La Fe amb altres departaments,
hospital i grups d’investigació, promovent la
innovació i sostenibilitat

Donar suport administratiu als investigadors de
Formació corresponent al nivell 1 del MECES
la Fundació per a la investigació de l’Hospital
o nivells 4-5 de l’EQF, corresponents amb els
Universitari i Politècnic la Fe en l’àmbit de
títols de tècnic mitjà o tècnic superior.
gestió de la investigació.

Formació corresponent al nivell 1 del MECES
o nivells 4-5 de l’EQF, corresponents amb els
títols de tècnic mitjà o tècnic superior.

Requisits de formació per al seu
desenvolupament

Donar suport administratiu als comités de la
Fundació per a la investigació de l’Hospital
Universitari i Politècnic la Fe. Prestar
assistència i exercir funcions de secretària
tècnica.

Funcions del lloc

Mèrits (si escau)

Experiència prèvia d’almenys 10 anys
com a investigador o investigadora
principal amb projectes actius. Doctorat
en l’àmbit de la medicina, química,
bioquímica, biologia, biotecnologia,
farmàcia, veterinària o equivalent.

Relació de llocs de treball corresponent a l’entitat: Fundació per a la investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic la Fe
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45.000,00 €
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COORDINADOR/A Unitat
d’Investigació Clínica i de
productes amb activitat biològica

COORDINADOR/A
ANIMALARI

TÈCNIC/A BIOLOGIA
CEL·LULAR

INFERMER/A Unitat
d’Investigació Clínica i de
productes amb activitat biològica

INVESTIGADOR/A ÀREA

INVESTIGADOR/A ÀREA

INVESTIGADOR/A ÀREA

TÈCNIC/A BIOLOGIA
MOLECULAR
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Retribucions
bàsiques del lloc

COORDINADOR/A ÀREA
COMUNICACIÓ

Denominació del lloc

11

Núm.
Puesto

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Localitat

Requisits de formació per al seu
desenvolupament

Formació corresponent al nivell 3 del MECES
o nivell 7 del EQF, corresponent amb els títols
de màster o llicenciat.

Formació corresponent al nivell 1 del MECES
o nivells 4-5 del EQF, corresponents amb els
títols de tècnic mitjà o tècnic superior.

Experiència prèvia d’almenys 10 anys
com a investigador o investigadora
principal amb projectes actius. Doctorat
en l’àmbit de la medicina, química,
bioquímica, biologia, biotecnologia,
farmàcia, veterinària o equivalent.
Experiència prèvia d’almenys 10 anys
com a investigador o investigadora
principal amb projectes actius. Doctorat
en l’àmbit de la medicina, química,
bioquímica, biologia, biotecnologia,
farmàcia, veterinària o equivalent.

Formació corresponent al nivell 4 del Marc
Espanyol de Qualificacions per a l’Educació
Superior (MECES) o nivell 8 del Marc
Europeu de les Qualificacions (EQF),
corresponent amb el títol de doctor
Formació corresponent al nivell 4 del Marc
Espanyol de Qualificacions per a l’Educació
Superior (MECES) o nivell 8 del Marc
Europeu de les Qualificacions (EQF),
corresponent amb el títol de doctor
Formació corresponent al nivell 1 del MECES
o nivells 4-5 de l’EQF, corresponents amb els
títols de tècnic mitjà o tècnic superior.

Dissenyar i dirigir projectes d’investigació,
redactar publicacions científiques i altres
activitats relacionades.

Dissenyar i dirigir projectes d’investigació,
redactar publicacions científiques i altres
activitats relacionades.

Dissenyar i dirigir projectes d’investigació,
redactar publicacions científiques i altres
activitats relacionades.
Donar suport al desenvolupament d’activitats
d’investigació, amb les funcions pròpies de
tècnic superior de laboratori.

* * * * * * *

Experiència prèvia d’almenys 10 anys
com a investigador o investigadora
principal amb projectes actius. Doctorat
en l’àmbit de la medicina, química,
bioquímica, biologia, biotecnologia,
farmàcia, veterinària o equivalent.

Mèrits (si escau)

Formació corresponent al nivell 4 del Marc
Espanyol de Qualificacions per a l’Educació
Superior (MECES) o nivell 8 del Marc
Europeu de les Qualificacions (EQF),
corresponent amb el títol de doctor

Administrar tractaments, prendre mostres
Formació corresponent al nivell 2 del MECES
i constants, donar suport d’infermeria en
o nivell 6 de l’EQF, corresponent amb un títol
assajos clínics, col·laborar en el reclutament de
de grau o diplomatura.
participants.

Donar suport al desenvolupament d’activitats
d’investigació, amb les funcions pròpies de
tècnic superior de laboratori.

Coordinar i realitzar seguiment del control
Formació corresponent al nivell 3 del MECES
animal i els assajos realitzats sobre ells.
o nivell 7 del EQF, corresponent amb els títols
Coordinar l’equip personal, tècnic i equipament
de màster o llicenciat.
materials de l’àrea.

Gestionar i coordinar la Uicab en els
procediments d’assajos clínics

Dirigir l’elaboració, implementació, avaluació
i seguiment dels plans de màrqueting,
Formació corresponent al nivell 3 del MECES
comunicació integral i reputació corporativa
o nivell 7 del EQF, corresponent amb els títols
fixats per l’entitat i gestionar els recursos
de màster o llicenciat.
necessaris per a complir els objectius d’aquests
plans, en funció dels objectius estratègics

Funcions del lloc
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49.501,89 €

20.250,00 €

17.100,23 €

23.642,33 €

40.500,00 €

36.000,00 €

36.000,00 €

RESPONSABLE SUPERIOR DE
GESTIÓN

TÉCNICO/A SUPERIOR
DOCUMENTACIÓN SANITARIA

TÉCNICO/A MEDIO
LABORATORIO

TÉCNICO/A SUPERIOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INVESTIGADOR/A ÁREA

SUBDIRECTOR/A CIENTÍFICO/A

COORDINADOR/A ÁREA
ENSAYOS CLÍNICOS

COORDINADOR/A ÁREA
INFORMÁTICA
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20.250,00 €

1

Retribuciones
básicas del puesto

TÉCNICO/A SUPERIOR
DOCUMENTACIÓN SANITARIA

Núm.
Denominación del puesto
Puesto

Formación correspondiente al nivel
1 del MECES o niveles 4-5 del EQF,
correspondientes con los títulos de técnico
medio o técnico superior.
Formación correspondiente al nivel
1 del MECES o niveles 4-5 del EQF,
correspondientes con los títulos de técnico
medio o técnico superior.
Formación correspondiente al nivel
1 del MECES o niveles 4-5 del EQF,
correspondientes con los títulos de técnico
medio o técnico superior.
Formación correspondiente al nivel 4 del
Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior (MECES) o nivel 8 del
Marco Europea de las Cualificaciones (EQF),
correspondiente con el título de doctor
Formación correspondiente al nivel 4 del
Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior (MECES) o nivel 8 del
Marco Europea de las Cualificaciones (EQF),
correspondiente con el título de doctor

Apoyar administrativamente a los
investigadores de la Fundación para la
VALÈNCIA investigación del Hospital Universitario y
Politécnico la Fe en el ámbito de gestión de la
investigación.
Apoyar en el desarrollo de proyectos de
VALÈNCIA investigación, con las funciones propias de
técnico de laboratorio.
Prestar apoyo administrativo en el área
de gestión de recursos humanos de la
VALÈNCIA
Fundación para la investigación del Hospital
Universitario y Politécnico la Fe.

Diseñar y dirigir proyectos de investigación,
VALÈNCIA redactar publicaciones científicas y otras
actividades relacionadas.

Coordinar, planificar, gestionar y hacer
seguimiento del programa docente y
VALÈNCIA formativo en materia de investigación,
convocatorias, y apoyo en tareas dirección
científica.

Coordinar, de manera multidisciplinar y
con vocación de servicio, la gestión de la
infraestructura, equipamiento y software
(comercial y a medida) en los que se
VALÈNCIA
encuentra implicado el IIS La Fe con
otros departamentos, hospital y grupos de
investigación, promoviendo la innovación y
sostenibilidad.

Formación correspondiente al nivel 3 del
MECES o nivel 7 del EQF, correspondiente
con los títulos de máster o licenciado.

Fomentar, impulsar y apoyar la investigación
clínica tanto comercial como no comercial en
Formación correspondiente al nivel 3 del
el Hospital La Fe, dando soporte en aspectos
VALÈNCIA
MECES o nivel 7 del EQF, correspondiente
metodológicos y regulatorios en materia
con los títulos de máster o licenciado.
de estudios clínicos, coordinando el buen
funcionamiento de los ensayos

Formación correspondiente al nivel 3 del
MECES o nivel 7 del EQF, correspondiente
con los títulos de máster o licenciado.

Dirigir y Coordinar la gestión financiero–
económica de la Fundación para la
VALÈNCIA
investigación del Hospital Universitario y
Politécnico la Fe.

Requisitos de formación para su desempeño
Formación correspondiente al nivel
1 del MECES o niveles 4-5 del EQF,
correspondientes con los títulos de técnico
medio o técnico superior.

Funciones del puesto

Apoyar administrativamente a los comités
de la Fundación para la investigación del
VALÈNCIA Hospital Universitario y Politécnico la Fe.
Prestar asistencia y ejercer funciones de
secretaria técnica.

Localidad

Experiencia previa de al menos 10 años
como investigador o investigadora
principal con proyectos activos.
Doctorado en el ámbito de la medicina,
química, bioquímica, biología,
biotecnología, farmacia, veterinaria o
equivalente.

Méritos (en su caso)

Relación de puestos de trabajo correspondientes a la entidad: Fundación para la investigación del Hospital Universitario y Politécnico la Fe
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36.000,00 €

36.000,00 €

20.250,00 €

23.012,00 €

45.000,00 €

20.250,00 €

COORDINADOR/A Unidad de
Investigación Clínica y de productos
con Actividad Biológica

COORDINADOR/A
ANIMALARIO

TÉCNICO/A BIOLOGÍA
CELULAR

ENFERMERO/A Unidad de
Investigación Clínica y de productos
con Actividad Biológica

INVESTIGADOR/A ÁREA

INVESTIGADOR/A ÁREA

INVESTIGADOR/A ÁREA

TÉCNICO/A BIOLOGÍA
MOLECULAR
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45.000,00 €

45.000,00 €
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COORDINADOR/A ÁREA
COMUNICACIÓN

11

Formación correspondiente al nivel 3 del
MECES o nivel 7 del EQF, correspondiente
con los títulos de máster o licenciado.

Coordinar y realizar seguimiento del control
animal y los ensayos realizados sobre ellos.
Coordinar el equipo personal, técnico y
equipamiento materiales del área.

Experiencia previa de al menos 10 años
como investigador o investigadora
principal con proyectos activos.
Doctorado en el ámbito de la medicina,
química, bioquímica, biología,
biotecnología, farmacia, veterinaria o
equivalente.
Experiencia previa de al menos 10 años
como investigador o investigadora
principal con proyectos activos.
Doctorado en el ámbito de la medicina,
química, bioquímica, biología,
biotecnología, farmacia, veterinaria o
equivalente.

Formación correspondiente al nivel 4 del
Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior (MECES) o nivel 8 del
Marco Europea de las Cualificaciones (EQF),
correspondiente con el título de doctor

Formación correspondiente al nivel 4 del
Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior (MECES) o nivel 8 del
Marco Europea de las Cualificaciones (EQF),
correspondiente con el título de doctor
Formación correspondiente al nivel
1 del MECES o niveles 4-5 del EQF,
correspondientes con los títulos de técnico
medio o técnico superior.

Diseñar y dirigir proyectos de investigación,
VALÈNCIA redactar publicaciones científicas y otras
actividades relacionadas.

Diseñar y dirigir proyectos de investigación,
VALÈNCIA redactar publicaciones científicas y otras
actividades relacionadas.

Diseñar y dirigir proyectos de investigación,
VALÈNCIA redactar publicaciones científicas y otras
actividades relacionadas.

Apoyar en el desarrollo de actividades de
VALÈNCIA investigación, con las funciones propias de
técnico superior de laboratorio.

Formación correspondiente al nivel 2 del
MECES o nivel 6 del EQF, correspondiente
con un título de Grado o Diplomatura.
Experiencia previa de al menos 10 años
como investigador o investigadora
principal con proyectos activos.
Doctorado en el ámbito de la medicina,
química, bioquímica, biología,
biotecnología, farmacia, veterinaria o
equivalente.

Administrar tratamientos, tomar muestras
y constantes, dar soporte de enfermería
en ensayos clínicos, colaborar en el
reclutamiento de participantes.
Formación correspondiente al nivel 4 del
Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior (MECES) o nivel 8 del
Marco Europea de las Cualificaciones (EQF),
correspondiente con el título de doctor

VALÈNCIA

Formación correspondiente al nivel
1 del MECES o niveles 4-5 del EQF,
correspondientes con los títulos de técnico
medio o técnico superior.

Formación correspondiente al nivel 3 del
MECES o nivel 7 del EQF, correspondiente
con los títulos de Máster o Licenciado.

Formación correspondiente al nivel 3 del
MECES o nivel 7 del EQF, correspondiente
con los títulos de máster o licenciado.

Gestionar y coordinar la Uicab en los
procedimientos de ensayos clínicos.

Apoyar en el desarrollo de actividades de
VALÈNCIA investigación, con las funciones propias de
técnico superior de laboratorio.

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Dirigir la elaboración, implementación,
evaluación y seguimiento de los planes
de Marketing, comunicación integral y
VALÈNCIA reputación corporativa fijados por la entidad
y gestionar los recursos necesarios para
cumplir los objetivos de dichos planes, en
función de los objetivos estratégicos.
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