Ajut David García-Dorado 2021
Benvolgudes i benvolguts,
Ens plau anunciar-vos que la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR) ha obert la
convocatòria anual pròpia Ajut David García-Dorado 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
L'adjudicació d’un ajut de dos anys de durada per a la realització d’un projecte de recerca i/o de la tesi doctoral.
L’adjudicació de l’ajut es farà fonamentalment en base a l’activitat relacionada amb la recerca que la persona
sol·licitant hagi desenvolupat durant l’ajut Carles Margarit.
DOTACIÓ ECONÒMICA
58.500€ (sou brut de 42.000€ + costos laborals).
DURADA
2 anys
CARACTERÍSTIQUES DE L'AJUT
• El contracte podrà compaginar l'activitat de recerca i assistencial al 50%, d’acord amb el personal responsable
assistencial de l’especialitat del/la resident sol·licitant. Caldrà, en qualsevol cas, que la persona candidata subscrigui
el corresponent contracte amb el centre assistencial.
• 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, així com altres beques o ajuts similars.
REQUISITS PERSONA CANDIDATA
• Haver gaudit de l’ajut Carles Margarit (Post-FSE) 2020.
• Haver obtingut una valoració favorable en l’informe final de l’ajut Carles Margarit 2020 per part de la Comissió
d’Avaluació.
• Tenir el títol de doctor/a o estar matriculat/a de la tutela acadèmica del doctorat en el moment de l'acceptació 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
• Resum del projecte de recerca per als propers 2 anys (2 pàgines màxim) que inclogui: State of the art, hipòtesi,
objectius i metodologia.
• Resum de les tasques i infraestructures disponibles que durà a terme la persona candidata del projecte de recerca
(2 pàgines màxim). Descripció de les tasques i cronograma de la seva realització.

• 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.
• PDF que acrediti la participació en workshops, congressos, i/o jornades realitzades durant el contracte Carles
Margarit 2020.
• Informe favorable de la Comissió d’Avaluació relativa al gaudiment de l’ajut Carles Margarit per part de la persona
candidata.
• Si la persona candidata té el títol de doctor, s’haurà d’acreditar. En cas que no el tingui: document que acrediti que
està matriculat/a en un programa de doctorat en el moment de l'acceptació de l'ajut.
CALENDARI
• 07/04/2021 - Obertura de la convocatòria.
• 16/04/2021 - Termini per fer la mostra d’interès des del formulari web.
• 21/04/2021 (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.
..................................................................

