Ajuts predoctorals del VHIR - resolució definitiva
Els resultats de la convocatòria d'Ajuts Predoctorals del Vall d'Hebron Institut de Recerca han estat publicats amb
data 29 de novembre del 2011. La informació relacionada es troba disponible al taulelll d'anuncis de l'institut. Edifici
Mediterrània, segona planta.
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PROGRAMA D’AJUTS PREDOCTORALS PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DEL VALL
D’HEBRON INSTITUT DE RECERCA
Objecte: selecció de 4 candidats per realitzar treballs de recerca dins del camp de la recerca biomèdica bàsica,
clínica, epidemiològica, així com en gestió i avaluació de serveis i tecnologies sanitàries
Requisits dels sol·licitants:
· Haver aprovat totes les assignatures per a l'obtenció del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte. La data de fi
d'estudis ha de ser posterior a l'1 de gener del 2007. Els llicenciats en Medicina, Farmàcia, Biologia, Química o
Psicologia que hagin cursat l'especialitat, han d'haver acabat els estudis amb posterioritat a l'1 de gener del 2003
· Tenir el títol oficial de màster universitari que condueixi a un doctorat o el títol d’especialista
· Estar admès en un programa de doctorat de la UAB, en el moment de l’acceptació de l’ajut
· La nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic ha de ser igual o superior a 1.60 (escala 1-4)
Durada: 3 anys
Dotació: els contractes tindran una dotació per a la primera anualitat de 15.045,00 € bruts anuals, exclosa la quota
patronal de la Seguretat Social, de la qual el VHIR finançarà el 80% i el Grup de recerca receptor el 20% restant.
L’ajut per a cada contracte es distribuirà en 12 mensualitats
Lloc i termini de presentació: les sol·licituds es presentaran a la Direcció de l'Institut de Recerca, Passeig Vall
d'Hebron, 119-129, Edifici Mediterrània, planta 2, abans de les 17:00 del dia 6 d’octubre del 2011
Trobareu les bases de la convocatòria i els impresos de sol·licitud clicant els següents enllaços:
- Bases convocatòria
- Imprès
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