AES. Contratos predoctorales i-PFIS
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.
Doctorats IIS-empresa en ciències i tecnologies de la salut (contractes i-PFIS).
OBJECTE
Finançar contractes destinats a la formació inicial d'investigadors en ciències i tecnologies de la salut, mitjançant la
realització d'una Tesi Doctoral. A partir del tercer any del contracte es realitzarà una estada formativa obligatòria en
una empresa d’una durada d’entre 12 i 24 mesos.
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
20.600€ els primers dos anys; 21.800€ el 3r i 26.900€ el 4t.
*És necessari cofinançament del grup receptor.
DURADA
4 anys
*El contracte finalitza quan la persona contractada obtingui el títol de Doctor/a
REQUISITS PERSONES CANDIDATES
• Estar en disposició d'estar admeses o matriculades en un programa de doctorat oficial, en una universitat
espanyola pel curs acadèmic 2021-2022, que es podrà acreditar amb posterioritat a la sol·licitud i fins la data de
finalització del període d'al·legacions.
• No podran ser candidates les persones que hagin iniciat la seva formació predoctoral amb finançament d'altres
ajudes destinades la formació predoctoral pel desenvolupament d'una tesi que s'hagi atorgat en el marc del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 o d'algun dels plans estatals anteriors, que
estiguin en possessió del títol de Doctor, ni els qui hagin gaudit prèviament d'un contracte predoctoral per temps
superior a 12 mesos.
REQUISITS RESPONSABLE I GRUP RECEPTOR
• La persona investigadora responsable haurà de mantenir vinculació amb la institució sol·licitant.
• En el cas de projectes amb dos persones investigadores principals, només una d'elles podrà presentar una
persona candidata pel projecte.
• Es podrà presentar una persona candidata per grup de recerca (una persona candidata només es podrà presentar
a una de les modalitats, PFIS o i-PFIS).
• No podran concórrer com a caps de grup els qui es trobessin dirigint l'activitat d'investigadors predoctorals PFIS o

i-PFIS amb contracte concedit i en actiu corresponent a les convocatòries 2018, 2019 i 2020 de l’AES.
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 (PFIS: 10 / i-PFIS: 3) 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
• 22/02/2021 - Mostra d’interès vinculant des del formulari web
• 01/03/2021 (15h) - Termini intern d’enviament de la documentació a ajuts@vhir.org
• 10/03/2021 - Resolució provisional de priorització
• 15/03/2021 (15h) - Termini intern presentació sol·licitud
• 16/03/2021 (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,
..................................................................

