Beques predoctorals IIS-Empresa
Al BOE núm. 53 del 03/03/2015 es publica la resolució de l’ Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), per la qual s'aprova
la convocatòria corresponent al 2015 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.
Ajuts predoctorals: Doctorats IIS-Empresa en Ciències i Tecnologies de la salut (i-PFIS):
Objecte: finançar contractes destinats a la formació inicial d’investigadors en ciències i tecnologies de la salut,
mitjançant la realització d'una tesi doctoral. Així mateix, és objectiu d’aquesta modalitat d’ajuts:
a) el promoure la incorporació de joves investigadors al Sistema espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
b) Promoure la col·laboració de público-privada mitjançant el desenvolupament de part dels programes formatius en
centres de treball d’ entitats empresarials que complementin les activitats del programa de doctorat
c) Promoure la incorporació de doctors a les entitats empresarials que col·laborin amb els IIS acreditats.
Requisits dels Sol·licitants:
- Podran ser candidats totes aquelles persones que es trobin en disposició d’iniciar un programa de doctorat en el
curs 2015-2016. Caldrà acreditar aquesta condició abans de la finalització amb anterioritat a la data que s’ estableixi
per la finalització del termini d’ al·legacions.
- No estar en possessió ja del títol de Doctor.
Aquests contractes son incompatibles amb qualsevol altre contracte laboral; a excepció de la col·laboració
complementària en tasques docents, amb un màxim de 60 hores anuals.
Requisits dels Grups Receptors:
- Grups que pertanyin a les institucions de Instituts d’ Investigació en Salut (IIS) acreditats pel ISCIII liderats per
investigadors principals amb vinculació estatutària, funcionarial o laboral amb el centre gestor de l’ activitat.
- Només es podrà presentar un candidat per grup.
Durada: contractes de fins a 4 anys de durada.
A partir del tercer any de contracte es realitzarà una estada formativa obligatòria sense remuneració addicional, d’
entre 12 i 24 mesos, en una entitat empresarial de l’àrea de les ciències i tecnologies de la salut. Durant aquesta
estada es desenvoluparan activitats relacionades amb l’ objecte de la tesis i descrites prèviament en la sol·licitud,
amb un cronograma i programa aportats per la entitat col·laboradora, sota la tutela d’un responsable de formació
degudament assignat.
L’ entitat beneficiària i l’entitat empresarial hauran d’haver subscrit el corresponent conveni de col·laboració on es
recullin les condicions de realització de les activitats pels contractats.
Dotació: 20.600 € 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:
- 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 el CVN del candidat i del cap de grup abans del 06 de març a la Unitat de Promoció de la Recerca
(ajuts@vhir.org).
- Termini intern per la presentació de sol·licituds: 17 de març.
- Termini oficial: del 4 al 24 de març del 2015.
- Les sol·licituds es presentaran a través de l'aplicatiu de l'ISCIII disponible en el següent enllaç: Accés sol·licituds
AES2015.
- Accés a l’ editor del CV normalitzat en format FECYT, per adjuntar a la proposta: CVN FECYT
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