Contractes postdoctorals Sara Borrell
Al BOE núm. 140 del 10.06.2014 es publica la resolució del 05 de juny, del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), per
la qual s'aprova la convocatòria corresponent al 2014 de concessió d'ajuts de l’Acció Estratègica en Salut (AES)
2013-2016 del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marc del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Contractes postdoctorals de perfeccionament en investigació en salut “Sara Borrell”
Objecte: contractació en centres de l’àmbit del SNS de Doctors recent titulats en el camp de les ciències i
tecnologies de la salut, per perfeccionar la seva formació. Així mateix, són objectius d’aquesta modalitat d’ajuts:
a) Incentivar la participació del personal investigador que realitza activitats assistencials en el SNS i promoure la
incorporació de joves investigadors al Sistema espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació;
b) Promoure la carrera professional dels investigadors en Ciències i Tecnologies de la Salut en els centres de l'àmbit
del SNS;
c) Reforçar la capacitat dels grups de recerca als que s'incorporin els contractats.
Requisits dels Sol·licitants:
- Haver obtingut el Doctorat en data posterior a l'1 de gener del 2010, excepte en casos degudament justificats
previstos a la convocatòria (períodes de maternitat/paternitat, malaltia greu o similars)
- No estar gaudint d’ un contracte Sara Borrell en el moment de la sol·licitud ni haver-ho gaudit amb anterioritat.
Requisits dels Grups:
- Només es podrà presentar un únic aspirant per grup.
- El grup sol·licitant haurà de ser diferent i de pertànyer a un centre diferent al del grup amb el qual el candidat hagi
realitzat la tesi doctoral.
- El director de Grup haurà de tenir el títol de Doctor i vinculació estatutària, funcionarial o laboral amb el centre.
- No podran concórrer com a caps de grup aquells que estiguin dirigint l’ activitat d’ investigadors Sara Borrell amb
contracte concedit i en actiu de les convocatòries AES 2012 i 2013.
Categories dels grups de recerca:
a) Grups dirigits per investigadors nascuts el 1969 o en data posterior (joves investigadors), amb una producció
científica que permeti considerar que tenen potencial per convertir-se en grups altament competitius, els quals
hauran de presentar propostes d’actuació diferenciades i innovadores, que no suposin fractura de grups preexistents
b) Grups habituals d’aquesta modalitat (dirigits per investigadors nascuts amb anterioritat al 1969).
Durada: contractes d'un any, prorrogables fins a un màxim de 3 anys. Preferentment, a partir del segon any, part del
programa haurà de realitzar-se en un centre estranger, amb una durada d’ entre 6 i 9 mesos. Aquesta estància ha d’
estar prevista i definida (centre, dates, activitats...) a la proposta.
Dotació: 26.866 € de salari brut anual, distribuïts en 14 pagues (l'entitat beneficiària assumirà el cost de la quota
patronal de la Seguretat Social i la resta de despeses de contractació corresponents). Per la realització de l’ estada
a l’ estranger es donarà una dotació complementària de 1.000 € mensuals.
El nombre màxim permès de sol·licituds i concessions d’ aquests ajuts pel VHIR és de 10 i 5, respectivament.

Terminis de presentació de documentació:
- Degut al nombre limitat de sol·licituds, es durà a terme una priorització interna dels candidats mitjançant una
comissió de l’ ANEP, que es reunirà al VHIR expressament per aquest motiu. Per tal de poder ser avaluat, caldrà
presentar la documentació completa de la proposta com a molt tard el 25 de juny a la Unitat de Promoció de
Projectes (ugp@vhir.org). Els resultats de l’ avaluació es comunicaran el 28 de juny.
- Termini oficial: 17 de juny al 8 de juliol. Les sol·licituds es presentaran a través de l'aplicatiu de l'ISCIII disponible
en el següent enllaç: Accés sol·licituds AES2014.
- Accés a l’ editor del CV normalitzat en format FECYT, per adjuntar a la proposta: CVN FECYT.
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