AES. Intensificació activitat investigadora
L'Instituto de Salud Carlos III publica, en la Resolució de 28 de desembre de 2018, la convocatòria corresponent a
l'any 2019 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 2017-2020.
Sub-convocatòria: Contractes per a la intensificació de l'activitat investigadora
Objecte: Contractar en centres del Sistema Nacional de Salut a facultatius 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 1974 o posterior
- Investigadors nascuts abans del 1974
Durada: Aquests ajuts permetran la contractació laboral en el 2020 durant un temps que equivalgui a l'alliberament
del 50% de la jornada assistencial. La contractació laboral podrà arribar fins a 2021 en funció dels anys pendents
d'execució del projecte actiu que sustenti la sol·licitud.
No es pot fraccionar.
Requisits dels sol·licitants:
- Professionals amb activitat assistencial que siguin investigadors principals de projectes de recerca concedits en les
convocatòries de 2017 o 2018 de l'AES. Igualment, podran optar a aquesta actuació els professionals amb activitat
assistencial que siguin els responsables científics en els seus centres del desenvolupament de projectes que han de
ser subvencionats directament pel Programa Europeu d'R + D + I, Horitzó 2020. En tots els casos, el projecte haurà
de trobar en execució tant el 2019 com el 2020.
Incompatibilitats:
- No podran presentar sol·licitud els Caps de Grup de l'Hospital ni personal directiu.
- En el cas de projectes amb dos investigadors principals no podran sol·licitar intensificació ambdós, només un d'ells
podrà sol·licitar intensificació.
- No podran optar a aquesta actuació qui siguin Investigadors Principals d'un Projecte de Recerca (PI) concedit de
l'AES 2017 o 2018 que contempli el finançament d'un contracte d'intensificació.
Dotació:
- Personal facultatiu: 30.000€ (inclosa la quota patronal de la Seguretat Social)
- Personal d'infermeria: 20.000€ (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:
- Valoració dels mèrits curriculars del candidat: fins a 50 punts.
- Valoració de l'interès de la proposta: fins a 30 punts.

- Valoració de l'estructura de recerca en la qual s'incorporarà el candidat: fins a 20 punts.
Dates límit de presentació de sol·licituds:
- Termini Mostra d'interès VINCULANT: 04/02/2019
- Termini intern per a la recepció de la documentació complerta: 18/02/2019. 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.
- Termini intern per presentar la proposta: 12/03/2019
- Termini Oficial per presentar la proposta: 13/03/2019
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