Beques predoctorals de l'AGAUR (FI)
L'AGAUR ha publicat al D.O.G.C. número 7202, amb data 09/09/2016, la convocatòra d'ajuts per a la contractació
de personal investigador novell per a l'any 2017 (FI-DGR 2017).
Objecte: Concedir ajuts per contractar personal investigador novell (contractes predoctorals), incorporant-lo en grups
de recerca que desenvolupin un projecte de recerca i desenvolupament vigent i finançat.
Requisits dels sol·licitants:
- Per aquells que accedeixin al doctorat a través del grau, llicenciatura, etc. més estudis de màster o equivalent:
1. Haver finalitzat els estudis de grau, llicenciatura, etc. en el moment de presentar la sol·licitud
2. Haver finalitzat o finalitzar els estudis de màster entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2016.
- Per aquells que accedeixin al doctorat només amb una titulació de llicenciatura, grau, etc., sense necessitat
d'acreditar estudis de màster, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2014 i la data de finalització
del termini de presentació de sol·licituds.
- Poden concórrer a aquesta convocatòria les persones que estiguin en possessió del títol de llicenciat, enginyeria,
etc. que hagin obtingut la suficiencia investigadora després de l’1 de gener de 2014.
- Estar matriculades, en el curs 2016-2017, de la tutela acadèmica del doctorat (en el moment de l'acceptació de
l'ajut)
- No estar en possessió del títol de doctorat
- Tenir una nota mitjana Igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10) (***) per als estudis de primer i segon cicle de
llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica.
En cas d'estudis cursats a l'estranger, consultar procediment al següent enllaç del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte
(***) A l'enllaç "més informació" podreu trobar, dins de la pestanya "Documentació relacionada", en document
"Càlcul equivalència notes escala 0-4/0-10 (només expedients espanyols)".
Incompatibilitats:
- Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a
12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
- Les persones sol·licitants que hagin gaudit totalment o parcialment d'aquest ajut en convocatòries anteriors
quedaran excloses.
Requisits dels directors de tesi:
- Formar part del personal funcionari o vinculat al centre d'adscripció
- Formar part d'un SGR de la Generalitat de Catalunya vigent en el moment de presentar la sol·licitud
Requisits dels projectes de recerca de les persones candidates:
- El projecte de recerca de les persones candidates ha de formar part de:
. Un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de presentar la sol·licitud i en el moment de la seva
incorporació a l'ajut
. Un conveni o un contracte de recerca o de transferència de coneixement, també en actiu, amb entitats

públiques o empreses privades amb
un valor mínim de 24.000,00€ (vint-i-quatre mil) euros en el moment de
presentar la sol·licitud i en el moment de la seva incorporació a
l'ajut.
Important: Els projectes concedits però encara no vigents es tindran en compte sempre que estiguin degudament
acreditats.
Requisit dels programes de doctorat: Els programes de doctorat han de ser d'una universitat del sistema universitari
de Catalunya
Requisits dels contractes:
- Contracte predoctoral
- Han de ser a temps complet.
- Incorporació candidats: màxim 01/03/2017 (01/04 per a persones extracomunitàries). Tots els contractes han de
començar el primer dia de mes.
Criteris de valoració:
- Nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic de la persona candidata (30%)
- Valoració del grup de recerca on s'integra la persona candidata (40%)
- La política científica de l'entitat (30%)
Dotació: Retribució bruta anual mínima: 14.400,00€
Despeses finançables: salari i quota patronal de la Seguretat Social
Despeses no finançables: preus per a la gestió de l'expedient acadèmic
Durada: 3 anys
Terminis:
- Intern VHIR: 21/09/2016
- Oficial: 28/09/2016 (a través de l'apartat "Tràmits" del web de la Generalitat de Catalunya)
Més informació: Ajuts FI-DGR 2017
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