Beques i ajuts SET 2020 per a la intensificació de l'activitat recercadora
Benvolguts i benvolgudes,
Ens plau informar-vos que la Sociedad Española de Transplante té oberta la convocatòria Beques i ajuts SET 2020
per a la intensificació de l'activitat recercadora.
Objectiu: contribuir a impulsar la carrera investigadora dels professionals socis de la SET que tinguin interès i
capacitat per desenvolupar un projecte de recerca.
Requisits:
- El sol·licitant ha de ser membre de la SET confirmat amb anterioritat a la darrera Assemblea Ordinària de l'30 jun
2018. (o, si no haver-ho sol·licitat abans de 31 de desembre de al 2019).
- En el moment de sol·licitar la beca, el sol·licitant ha de ser membre actiu d'un grup de trasplantament espanyol
amb vinculació contractual assistencial o investigadora.
Incompatibilitats:
- Haver estat beneficiaris d'una beca amb les mateixes finalitats en els últims 3 anys.
Dotació: 30.000 €
Durada: 6 mesos (entre el 31 de març de 2020 i el 31 de març de 2021)
Documentació:
- Currículum Vitae actualitzat Normalitzat (CVN) de la persona sol·licitant.
- Carta de suport a la sol·licitud de centre d'origen, signada pel Cap de Grup, indicant explícitament que la persona
sol·licitant té vinculació contractual amb el centre durant el període de durada de l'ajut.
- Acceptació per part de la Gerència de l'Hospital de la persona sol·licitant, en la qual consti el compromís
d'acceptació de aquestes bases i es confirmi la dedicació assistencial exclusiva de la persona sol·licitant així com la
contractació d'un substitut del 'facultatiu/va amb el pressupost concedit.
- Memòria raonada de 5 pàgines de les activitats específiques previstes de la persona sol·licitant durant la
intensificació que inclogui: dates i cronograma, les línies d'investigació que desenvolupa, grup de recerca a què
pertany (XARXA, CIBER, Institut de Recerca, etc.), projecte de investigació competitiu si ho tingués en aquell
moment i les 5 millors publicacions en els últims 5 anys en relació amb les línies d'investigació de la persona
candidata.
- A la fi de el període d'intensificació la persona sol·licitant també haurà de presentar memòria científica de les seves
activitats durant la intensificació.
Presentació de la proposta, cal fer-la telemàticament:
1- omplir el formulari on line
2- enviar a a la Secretaría de la SET: gestion@setrasplante.org (Assumpte: "Ajudes SET intensificació 2020 + Títol
de l'sol·licitant) tota la documentació en format .pdf:
Calendari Operatiu:
- Mostra d’interès pel Formulari Web: 5 de març de 2020
- Termini intern de presentació de la sol·licitud 9 de març de 2020.

Recordar-vos 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.
- Termini oficial de presentació de sol·licitud: 10 de març de 2020.
Podreu trobar més informació a la web Sociedad Española de Transplante
Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o suport que necessiteu.
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