AES. Contratos Juan Rodés
Benvolgudes i benvolguts,
L'Instituto de Salud Carlos III publica, en la Resolució de 23 de desembre de 2020, la convocatòria corresponent a
l'any 2021 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.
Contractes Juan Rodés
OBJECTE
La contractació de personal facultatiu amb experiència en recerca en ciències i tecnologies de la salut, en els
centres assistencials del SNS que formen part dels instituts acreditats (IIS).
Aquesta convocatòria té un límit de propostes per Institut Acreditat. Si se supera el límit marcat per l'ISCIII, s'activarà
automàticament un procés de priorització intern. Per tant, la realització de la mostra d'interès serà vinculant per
poder participar en procés intern d'avaluació de les propostes. Aquelles mostres d'interès rebudes fora del termini
marcat o per alguna via que no sigui el formulari web intern, no seran avaluades.
DOTACIÓ ECONÒMICA
45.000€ per any
*Pot ser necessari cofinançament del grup receptor.
DURADA
4 anys
REQUISITS PERSONES CANDIDATES
• Estar en possessió del títol oficial d'Especialitat Mèdica (MIR), Farmacèutica (FIR), o del certificat oficial
d'especialitat en Biologia (BIR), Química (QIR), Bioquímica, Psicologia (PIR), Infermeria (EIR) o Radiofísica
Hospitalària (RIR).
• Estar en possessió del Títol de Doctor i, o bé haver completat el programa Riu Hortega o bé estar gaudint d'un
Contracte Riu Hortega de la AES 2019 a la finalització de la data de presentació de sol·licituds establerta en l'article
7.7. Quan el candidat hagi realitzat una estada postdoctoral a l'estranger amb una durada continuada de, almenys,
dos anys, no serà necessari que hagi completat o es trobi desenvolupant un Contracte Riu Hortega.
• No podran optar a aquesta actuació els qui estiguin gaudint d'un Contracte Juan Rodés en el moment de la
sol·licitud, ni els qui l'hagin completat amb anterioritat.
• En qualsevol cas, la persona candidata ha d'haver finalitzat el contracte Rio Hortega
prèviament a l'inici del contracte Juan Rodés.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica de l'ISCIII. Cada institut acreditat (IIS) podrà presentar
un màxim de propostes (Juan Rodés: 5) a aquesta convocatòria entre VHIR i VHIO. Així doncs, si escau, caldrà fer
un procés de priorització.
Tan bon punt L’ISCIII publiqui els models normalitzats requerits per presentar la sol·licitud, els farem arribar a tothom
que hagi fet la mostra d'interès.

CALENDARI
• 08/02/2021 - Mostra d’interès vinculant des del formulari web
• 15/02/2021 (15h) - Termini intern d’enviament de la documentació a ajuts@vhir.org
• 25/02/2021 - Resolució provisional de priorització
• 02/03/2021 (15h) - Termini intern presentació sol·licitud
• 03/03/2021 (15h) - Termini oficial de la convocatòria
Us recordem que la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva no es farà responsable d’aquelles sol·licituds que
no s’hagin realitzat 24 hores abans de la finalització del termini oficial de la convocatòria.
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.
Cordialment,
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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