Ajuts Post-FSE Carles Margarit
Benvolgudes i benvolguts,
Ens plau anunciar-vos que el Campus hospitalari Vall d’Hebron ha obert la convocatòria anual pròpia destinada al
finançament d’ajuts de formació per a persones residents que hagin demostrat el seu interès en la recerca puguin
finalitzar els projectes iniciats al llarg de la seva residència.
OBJECTE
Adjudicar tres ajuts d’un any de durada per a la realització d’un projecte de recerca, la concessió dels quals es farà
fonamentalment en base a l’activitat relacionada amb recerca que el/la sol·licitant hagi desenvolupat durant la seva
residència. Els/les candidat/es hauran de matricular-se en un programa de doctorat durant el temps de gaudiment
d’aquest ajut.
DOTACIÓ ECONÒMICA
35.000€ (sou brut de 26.000€ + costos laborals).
DURADA
1 any (possibilitat de renovació per 2 anys posteriorment a través de la convocatòria García-Dorado).
CARACTERÍSTIQUES DE L'AJUT
• El contracte es podrà compaginare amb la realització d’activitat assistencial en format de guàrdies per un temps
màxim de 72 hores mensuals o fins a 20 hores mensuals realitzant un altre tipus d’activitat assistencial. Caldrà, en
qualsevol cas, que la persona candidata subscrigui el corresponent contracte amb el centre assistencial.
• Les persones candidates hauran de matricular-se en un programa de doctorat durant el temps de gaudiment
d’aquest ajut. Això permetrà complir amb els requisits que marca l’Escola de Doctorat i permetrà poder optar a l’ajut
García-Dorado de 2 anys i culminar els possibles 3 anys amb una tesi doctoral.
• El contracte podrà tenir continuïtat en el període establert per l’ajut en el cas de que la persona obtingui el títol de
doctor/a abans de la data de finalització del contracte.
• L’ajut no és compatible amb la realització d’activitats de docència regulars, exceptuant les remuneracions per
participar de forma puntual com a ponents en simposis i/o congressos.
REQUISITS PERSONA CANDIDATA
• Haver finalitzat la seva formació especialitzada en el moment d’inici de l’ajut i que aquesta s’hagi desenvolupat a
l’HUVH. Poden accedir especialistes de totes les especialitats integrades en el Sistema de Formació Sanitaria
Especialitzada (“FSE”) que convoca anualment el Govern espanyol.
• S’acceptaran candidatures que hagin finalitzat aquesta formació en els darrers 2 anys (any de la convocatòria i any
previ).
• No haver gaudit o estar gaudint d’altres ajuts per a residents amb la mateixa finalitat.
• Cada persona candidata només podrà presentar una sol·licitud.
• La persona candidata haurà de matricular-se a un programa de doctorat d'acord als terminis de les escoles de
doctorat durant el període de gaudiment de l’ajut.
REQUISITS INVESTIGADOR/A RESPONSABLE

• Disposar del títol de doctor o doctora.
• Ser investigador/a principal d’un projecte de recerca competitiu finançat públic o privat en actiu durant l’execució de
l’ajut (2021).
• Únicament pot avalar una persona candidata.
• No tenir concedit en actiu cap ajut de les convocatòries Carles Margarit ni David García-Dorado, llevat que la
persona que gaudeixi d’aquesta última modalitat estigui ja finalitzant el segon any de l’ajut.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Enviant tota la documentació requerida per correu electrònic a l'adreça de la Unitat de Projectes del VHIR
(ajuts@vhir.org).
DOCUMENTACIÓ
• CVA de la persona candidata (recordeu que no pot tenir més de 4 pàgines).
• PDF que acrediti assistència a cursos de recerca i bioestadística acreditats.
• PDF que acrediti la realització de comunicacions orals a congressos.
• PDF que acrediti la participació de la persona candidata com a membre de l’equip investigador en projectes
competitius finançats i que no hagin estat o siguin gestionats pel VHIR (en aquells gestionats pel VHIR no caldrà
PDF acreditatiu i podrà ser comprovat per la Unitat de Projectes).
o Només es consideraran els casos on es forma part de l’equip investigador del projecte de forma oficial.
• PDF que acrediti haver realitzat rotacions de recerca, opcional al VHIR o a altres centres acreditats per fer recerca.
Únicament es consideraran aquelles rotacions que hagin tingut una durada mínima d’un mes.
• PDF de la primera pàgina, i eventualment la pàgina on consti l’autoria dels articles presentats per la persona
candidata. Si es tracta d’una publicació acceptada, PDF que acrediti l’acceptació de la publicació.
• Projecte de recerca a desenvolupar per el candidat/a durant el període de gaudiment de l’ajuda (màxim dues
pàgines) que inclogui state of the art, hipòtesi, objectius i metodologia.
• Tasques que realitzarà el/la candidat/a (màxim una pàgina). Descripció de les tasques i cronograma de la seva
realització.
• Plantilla omplerta amb tota la informació relacionada amb la sol·licitud de la beca. Aquest formulari en el format
reglat és imprescindible per la valoració de les candidatures.
• Formulari en format excel d'autoavaluació complimentat.
CALENDARI
• 17/03/2021 - Obertura de la convocatòria.
• 25/03/2021 - Termini per fer la mostra d’interès des del formulari web.
• 30/03/2021 (17h) - Termini oficial per presentar la documentació a ajuts@vhir.org.
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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