Acción Estratégica en Salud 2017. Contractes per a la intensificació de l'activitat investigadora
L'Instituto de Salud Carlos III publica, en la Resolució de 20 d'abril de 2017, la convocatòria corresponent a l'any
2017 de l'Acción Estratégica en Salud, 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.
Sub-convocatòria: Contractes per a la intensificació de l'activitat investigadora
Objecte: Contractar en centres del Sistema Nacional de Salut a facultatus especialistes, diplomats universitaris o
graduats en Infermeria, per a realitzar part de l'activitat clínico-assistencial de professionals que al mateix temps
desenvolupen activitats de recerca.
Modalitats:
- Investigadors nascuts l'any 1972 o posterior
- Investigadors nascuts abans del 1972
Durada: Aquests ajuts permetran la contractació laboral en el 2018, durant un temps que equivalgui a l'alliberament
del 50% de la jornada assistencial.
Els períodes d'interrupció en la contractació dels substituts no seran susceptibles de recuperació.
Requisits dels sol·licitants:
- Professionals amb activitat assistencial que:
1) Siguin investigadors principals de projectes de recerca concedits en les convocatòries de 2015 de l'AES o del
MINECO
2) Siguin responsbles científics en els seus centres del desenvolupament d'accions o projectes subvencionats
pels programes FP7, H2020 o
DG Santé
- Tant en el cas 1) com en el cas 2), els projectes hauran de trobar-se en execució tant en el 2017 com en el 2018.
Incompatibilitats: No podran presentar sol·licitud els Caps de Grup de l'Hospital.
Dotació:
- Personal facultatiu: 30.000€ (inclosa la quota patronal de la Seguretat Social)
- Personal d'infermeria: 15.000€ (inclosa la quota patronal de la Seguretat Social)
Limitacions:
- Els centres assistencials podran presentar 3 sol·licituds, o bé 4 quan alguna de les sol·licituds sigui per a personal
d'infermeria.
Criteris d'avaluació: Consultar Criteris d'avaluació
Dates límit de presentació de sol·licituds:
- Mostra d'interès: 08/05/2017
- Intern per a la recepció de la documentació complerta: 11/05/2017. S'haurà de fer arribar el currículum de
l'investigador que es vol intensificar. La no recepció de la documentació en aquesta data implica no poder prioritzar
la candidatura.
- Oficial: Del 27 d'abril al 23 de maig de 2017
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