Convocatoria InPhINIT 2021 Incoming
Benvolgudes i benvolguts,
Us comuniquem que Fundación "la Caixa" obrirà el període de presentació d’ofertes per la modalitat Incoming de la
convocatòria INPhINIT 2021, en la que el VHIR hi participa com a centre receptor.
La modalitat Incoming de la convocatòria INPhINIT és un programa de beques de doctorat destinat als millors
centres de recerca espanyols per a que puguin incorporar a joves investigadors internacionals amb l’objectiu de
donar suport als millors talents científics i fomentar la recerca d’alta qualitat i innovadora mitjançant la contractació
d’estudiants internacionals excel·lents, als quals se’ls ofereix un entorn atractiu i competitiu en el que realitzar una
recerca d’excel·lència.
Cal recordar que la selecció de les persones candidates la realitza directament La Caixa i, posteriorment, cada
candidat/a pot triar el projecte i el centre on es vol incorporar.
Com l’any passat, només es poden presentar 10 ofertes per centre acreditat. En cas de superar en mostres d’interès
aquest número, s’activarà directament un procés de priorització intern a càrrec de la Comissió D’Avaluació Interna
(CAI).
Adjunt a aquest correu podreu trobar el document amb els Criteris d’Avaluació, l’Excel per l’avaluació i el Word per
escriure l’oferta.
PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES D'OFERTES
Per correu electrònic a l’adreça ajuts@vhir.org.
DOCUMENTACIÓ
1. PhD position offer form
2. Excel autoavaluació
3. Currículum del/a IP en format CVA.
4. Llistat de les publicacions i PDF de la primera pàgina i eventualment la pàgina on consti l’autoria, dels articles
científics presentats.
5. Llistat dels projectes on l’investigador/a hi participa com a IP o co-IP (Especificar l’organisme, any de concessió i
import). No caldrà enviar el document acreditatiu de concessió.
6. PDF que acrediti les tesis dirigides.
7. PDF que acrediti la capacitat de transferència de resultats (patents).
CALENDARI
• 09/10/2020 - Mostra d’interès vinculant des del formulari web
• 12/10/2020, 14:00h - Termini intern d’enviament de documentació a ajuts@vhir.org
• 21/10/2020 - Resolució Provisional
Aquelles mostres d'interès o documentació rebuda fora dels terminis marcats no seran considerades a l'avaluació.
Des de la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva restem a la vostra disposició per qualsevol dubte a l’hora de
preparar les vostres sol·licituds.
La Direcció del VHIR recorda que és responsabilitat de cada investigador/a vetllar per la qualitat i la veracitat de les

dades i la documentació que presenta per optar a un ajut competitiu. En ajuts de recursos humans, la persona
candidata que es presenta a la convocatòria queda subjecte per la mateixa obligació. El VHIR podrà comprovar, de
forma aleatòria, una mostra de la informació i la documentació aportada per les persones candidates a optar a ajuts
competitius. En cas de detectar-se que alguna informació o documentació presentada no és verídica o comprovable,
l’òrgan competent del VHIR obrirà un expedient per estudiar el cas i determinar-ne les possibles conseqüències
d’acord amb la gravetat de la disconformitat detectada.
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