AES. Contractes predoctorats I-PFIS
L'Instituto de Salud Carlos III publica, en la Resolució de 19 de desembre de 2019, 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. 2017-2020.
Doctorats IIS-empresa en ciències i tecnologies de la salut (contractes i-PFIS).
Objectiu: 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.
Durada: Fins a 4 anys. El contracte finalitzarà quan la persona contractada obtingui el títol de doctor/a.
Quantitat: 20.600€ anuals en concepte de retribució bruta salarial, que el ISCIII finançarà íntegrament. Les quotes
empresarials a la Seguretat Social i resta de despeses de contractació seran a càrrec de l'entitat beneficiària.
Nota: aquest contracte pot estar subjecte a cofinançament per part del grup receptor.
Requisits i incompatibilitats de les persones candidates:
- 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).
- Les persones candidates hauran d'estar en disposició de ser admeses o matriculades per a començar un programa
de doctorat, acreditat oficialment, en una universitat espanyola en el curs acadèmic 2020-2021.
- 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
- No podran concórrer com a caps de grup els qui es trobessin dirigint l'activitat d'investigadors predoctorals i-PFIS
amb contracte concedit i en actiu corresponent a les convocatòries 2017, 2018 i 2019 de l’AES.
Termini per fer mostra d’interès des del formulari web: 6 de febrer de 2020
Important: degut a la necessitat de realitzar procés de priorització, la mostra d’interès serà vinculant; així doncs és
imprescindible respectar les dates indicades, ja que el VHIR no gestionarà cap sol·licitud fora d'aquests terminis.
Termini intern per enviar documentació per al procés de priorització: 10 de febrer de 2020
Priorització: en cas de superar el màxim de sol·licituds per centre, caldrà iniciar un procés de priorització.
Termini intern per presentar la sol·licitud: 26 de febrer de 2020 a les 15:00h
* 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. També és responsabilitat
última de l’investigador/a la correcta presentació de tota la documentació requerida en els terminis establerts per
cada convocatòria.
Termini oficial: 27 de febrer de 2020 a les 15:00h (hora peninsular)
Presentació de sol·licituds: aquí
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