Contractes de gestió en recerca en salut en els Instituts de Recerca Sanitària acreditats
Al BOE núm. 140 del 10.06.2014 es publica la resolució del 05 de juny, del Instituto de Salud Carlos III (ISCII), 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 de gestió en recerca en salut en els Instituts de Recerca Sanitària acreditats
Objecte: L'objecte d'aquesta actuació és la contractació durant tres anys de personal per a la realització d'activitats
de suport a la gestió de la R+D+I en els IIS acreditats dirigides a:
a) Millorar la capacitat de gestió de les unitats de gestió dels IIS.
b) Recolzar les iniciatives de gestió i valorització de la innovació en aquestes institucions.
Requisits dels Sol·licitants:
Els candidats que optin a aquesta modalitat d'ajudes hauran d'estar en possessió d'alguna de les següents
titulacions: títol de llicenciat, enginyer, graduat, enginyer tècnic o diplomat. En tots els casos haurà de tractar-se de
títols oficials espanyols i, si s'han obtingut a l'estranger, hauran d'estar homologats oficialment en la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Durada: contractes de tres anys.
Dotació: 26.866 € bruts anuals en 14 pagues. La quota de la Seguretat Social i altres despeses de contractació
estan al càrrec de l’ entitat beneficiària.
El nombre màxim permès de sol·licituds i de concessions pel VHIR està limitat a 2 i 1 respectivament.
Terminis de presentació de documentació:
- Termini oficial: 10 de juny al 01 de juliol. Les sol·licituds es presentaran a través de l'aplicatiu de l'ISCIII disponible
en el següent enllaç: Accés sol·licituds AES2014.
Més informació: Contractes GINFIS
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