Acción Estratégica en Salud. Contractes Sara Borrell
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 Sara Borrell
Objecte: contractació, en centres de l'àmbit del Sistema Nacional de Salut, de doctors recén titulats en el camp de
les ciències i tecnologies de la salut, per a perfeccionar la seva formació.
Requisits dels sol·licitants:
Haver obtingut el doctorat en data posterior a l'1 de gener de 2013. Si els candidats estan en possessió de més d'un
doctorat, aquest requisit es referirà al primer d'ells, així com els mèrits derivats del mateix.
INCOMPATIBILITATS: Estar gaudint d'un contracte Sara Borrell en el moment de la sol·licitud o haver-lo completat
amb anterioritat.
Requisits dels grups de recerca:
- Els grups de recerca receptors hauran de ser diferents i pertànyer a un centre diferent al del grup amb què els
candidats van realitzar la seva tesis doctoral, excepte si en candidat ha realitzat una estada postdoctoral a
l'estranger amb una durada mínima d'un any.
- Els grups han d'estar dirigits per un ivnestigador amb el títol de doctor, que ha d'estar vinculat al centre on es
realitzi l'activitat investigadora o al centre que gestioni l'activitat investigadora d'aquest. En el cas dels Instituts
Acreditats (IIS), aquesta vinculació no serà exigible, però el centre de realització (*), en tot cas, haurà de ser el propi
institut.
S'entendrà per centre de realització de la tesis tot centre amb el que tingui vinculació directa el grup que va dirigir la
tesis doctoral del candidat.
INCOMPATIBILITATS: NO PODRAN concórrer com a caps de grup en aquesta convocatòria aquells qui es trobin
dirigint una activitat d'investigadors Sara Borrell amb un contracte concedit i en actiu corresponents a les
convocatòries 2015 i 2016 de l'AES.
Durada: 3 anys
Dotació: 26.866€ anuals (retribució bruta salarial)
Les quotes empresarials a la Seguretat Social i la resta de despeses de contractació correran a càrrec de l'entitat
beneficiària.
Limitacions:
- Presentació: Cada institut de recerca només podrà presentrar 10 sol·licituds.
- Concessió: Només se'n concediran 5.
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. La no recepció de la documentació en aquesta

data implica no poder prioritzar la candidatura.
- Oficial: Del 27 d'abril al 24 de maig de 2017
Més informació: Acción Estratégica en Salud 2017
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