FPU. Beques predoctorals per a la formació de professorat universitari
Ens complau informar que està oberta la convocatòria de beques predoctorals per a la formació de professorat
universitari (FPU) per a l'any 2020 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). Es convoquen
850 ajuts, 17 dels quals estan reservats a estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
Objectiu: Ajuts destinats a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de Doctor
i l'adquisició de competències docents universitàries, per tal de facilitar la seva futura incorporació en el sistema
espanyol d'educació superior i de recerca científica.
Durada: Els contractes predoctorals hauran de tenir una durada mínima d’un any i una màxima de 4 anys.
Dotació: Retribució mínima de 1.151,97€ mensuals els primers dos anys, 1.234,25€ el tercer any i 1.542,82€ el
darrer any, repartit en 12 mensualitats i 2 pagues extraordinàries.
Procediment: La convocatòria consta de dues fases:
· Fase 1: A la primera fase es procedirà a una selecció de fins a un màxim de 3 sol·licitants per a cadascun dels
ajuts. En aquesta fase s’haurà de presentar, en format PDF, la sol·licitud electrònica i el certificat acadèmic dels
estudis realitzats.
Les persones que no tinguin la llengua castellana com a llengua materna hauran d’acreditar un nivell B2, segons el
MCER. Tanmateix, les persones candidates que hagin cursat els estudis de llicenciatura, grau o almenys un màster
en castellà o en llengua cooficial, queden exempts de presentar aquesta certificació.
La selecció s’efectuarà mitjançant el criteri exclusiu de la nota mitja ponderada de l’expedient acadèmic de la
titulació o titulacions presentades, dins de l’àrea de l’Agència Nacional D’Avaluació i Prospectiva (ANEP) a la que la
persona hagi presentat la seva sol·licitud.
La nota mitjana mínima, escala 0-10, per cada nivell de titulació i àrea de coneixement serà la següent:
En cas que tingueu dubtes en relació a la nota mitjana, podeu adreçar-vos a notamedia.uni@ciencia.gob.es
· Fase 2: Els candidats i candidates seleccionats a la primera fase hauran d'entregar la següent documentació:
i. Acreditació de la matrícula en un programa de doctorat pel curs 2019-2020. Alternativament, els sol·licitants poden
acreditar la certificació acadèmica del màster o aportar el títol d’aquest. També serà vàlid aportar la formalització de
la matrícula d’ un màster universitari oficial en el curs 2019-2020. En ambdós casos, s’acompanyarà de la
preadmissió en un programa de doctorat per al curs 2020-2021.
ii. Currículum vitae de la persona candidata
iii. Currículum vitae de la persona que dirigirà la tesis
iv. Historial científic dels últims cinc anys del grup investigador receptor
v. Memòria del projecte formatiu i de la tesis doctoral (utilitzar el model adjunt que trobareu en aquest correu)
Cada proposta serà avaluada per un Comitè d’Avaluació integrat per personal expert de la ANECA, segons els
criteris establerts a la convocatòria (Anex II).
Sol·licitud: La sol·licitud l’haurà de realitzar cada persona candidata mitjançant els formularis que el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades facilitarà en la seva seu electrònica. Un cop complimentat els formulari amb tots
els apartats haurà de ser firmat per la persona sol·licitant mitjançant algun d’aquests sistemes: DNI-e, certificat

electrònic reconegut per les administracions públiques o amb l’usuari i la contrasenya facilitats en el moment de fer
el registre a la seu electrònica. Es recomana que els candidats facin la sol·licitud almenys 24 hores abans que
finalitzi el termini de la convocatòria.
Requisits dels directors de tesis:
· Doctors amb una vinculació contractual o funcionarial amb el centre d'adscripció del sol·licitant, que haurà de
complir-se en el moment de l'acceptació de l'ajut i mantenir-se durant tota la duració de l’ajut.
· Un director de tesi només podrà donar suport a un candidat/a
Incompatibilitats:
· Haver gaudit, per un període igual o superior a 24 mesos, d'un ajut destinat al mateix fi.
· Haver estat beneficiari/beneficiària d'un ajut FPU en convocatòries anteriors.
· L'entitat d'adscripció del sol·licitant no podrà estar situada a més de 50 km de la universitat en què es formalitzi la
matrícula del programa de doctorat.
Terminis:
· Termini intern VHIR per fer la manifestació d’interès a través d’un correu electrònic a ajuts@vhir.org: fins el 7 de
novembre de 2019
· Termini oficial de sol·licitud: el 14 de novembre de 2019 a les 14h
· Data d'incorporació: haurà de ser necessàriament el dia 1 del mes. El contracte s’haurà de formalitzar en un termini
de 20 dies un cop es faci pública la resolució.
Més informació: Trobareu més informació a les bases de la convocatòria (adjuntes en aquest correu) i a la pàgina
web MICINN – Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU).
Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o suport que necessiteu.
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