Convocatòria 2019 de nous membres del CEI de les Illes Balears
El Reial decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel qual es regulen els assaigs clínics amb
medicaments, els comitès d’ètica de la recerca amb medicaments i el Registre espanyol
d’estudis clínics, dedica el capítol IV als Comitès d’Ètica d’Investigació amb
medicaments (CEIm). L’article 15 disposa la composició mínima dels CEIm.
A nivell autonòmic, aquesta tasca la realitza el Comitè d’Ètica de la Investigació de les
Illes Balears (CEI-IB), que fou creat dia 1 d’abril de 2011, tal i com recull el Decret
27/2011.
El seu àmbit d’actuació són les Illes Balears i la seva funció és valorar els assaigs que es
realitzin en humans amb medicaments, productes i tècniques diagnòstiques o
terapèutiques en fase d’investigació clínica, tant els relatius a centres i activitats
sanitàries del sector públic com als realitzats en institucions o centres privats de les Illes
Balears.
En aquests moments s’obre la convocatòria per a la inclusió de nous membres, amb
preferència per diplomat o graduat en infermeria.
D’acord amb el Decret de creació i la seva modificació, s’obre un termini per a la
selecció de nous membres del CEI-IB, que finalitzarà el dia 4 de març de 2019.
Els candidats han d’enviar el seu currículum, d’acord amb el model adjunt, per correu
electrònic (ceic_ib@caib.es), abans de dia 4 de març de 2019.
Per a l’elecció de membres, es tendrà en compte l’experiència professional i en
investigació, la formació específica en bioètica, epidemiologia, estadística i mètodes
d’investigació. Igualment, es tendrà en compte el fet insular, per tal de garantir, sempre
que sigui possible, la representació de les illes de Menorca, d’Eivissa i de Formentera.
Es constituirà un comitè d’avaluació format per la directora general d’Acreditació,
Docència i Recerca en Salut (o persona que designi), un representant de la Direcció
General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, el president i un vocal del CEI-IB.
Un cop avaluats positivament els mèrits i les necessitats del CEI-IB, es proposarà a la
consellera de Salut el nomenament dels candidats elegits.
Els candidats participaran lliurement i sense remuneració.
La tasca que han de desenvolupar els membres del CEI de les Illes Balears és l’avaluació
d’assaigs clínics, estudis postautorització i projectes d’investigació, i assistir
mensualment a la reunió del Comitè, que es du a terme en horari de migdia i/o tarda.
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Model de Curriculum vitae per postular-se com a vocal del CEI-IB
1.
2.
3.
4.

Dades personals.
Experiència professional.
Dades acadèmiques (adjuntar fotocòpia del títol).
Formació en investigació o en bioètica (especificar curs, institució, hores).

Experiència en avaluació d’investigació o en bioètica:
5. Membre de comitès ètics d'investigació clínica, comissions d’investigació, de bioètica
(especificar les comissions, el càrrec desenvolupat: vocal, secretari/ària, president/a o altres, i
les dates d’exercici).
6. Membre de jurats de premis d’investigació o com a avaluador de projectes d’investigació.
7. Membre de comitès assessors o editors de publicacions científiques.
8. Membre de comitès científics de congressos, reunions, jornades científiques.
9. Membre de juntes directives de societats científiques o professionals.
Mèrits investigadors:
10. Participació en projectes competitius d’investigació en salut avaluats externament per agències
públiques d’investigació (FIS, CICYT, Europees.)1.
11. Participació en assaigs clínics1.
12. Participació en altres estudis finançats per institucions públiques1.
13. Publicacions en revistes científiques2.
14. Altres publicacions científiques2.
15. Llibres2, capítols de llibres2.
16. Participació en congressos:
- Ponències i conferències (classificades segons siguin reunions científiques
internacionals, nacionals, locals).
- Comunicacions (classificades segons siguin reunions científiques internacionals,
nacionals, locals).

1.

Especificar número d’expedient, títol del projecte, tipus de participació (investigador principal,
membre de l’equip investigador, altres) en un annex.

2.

Indicar cita completa segon normes de Vancouver en un annex.

