Programa CRIS Talent Clínico
Fundación CRIS contra el cáncer Programa CRIS Talento Clínico
OBJECTE
Concedir 2 ajuts per potenciar la imatge de metges i metgesses investigadores per tal de potenciar perfils de talent
amb gran potencial pel desenvolupament de noves teràpies i tractaments.
DOTACIÓ ECONÒMICA
400.000€ (màx. 80.000€ per anualitat)
La dotació cobreix el salari, despeses del projecte a desenvolupar i ajuts a mobilitat.
DURADA
2 anys (renovable fins a 5 anys)
REQUISITS PERSONES CANDIDATES
• Ser metgesses especialistes o investigadores que hagin obtingut el doctorat en els 10 anys anteriors a l'any de la
convocatòria.
• Tenir un mínim de 5 publicacions en revistes científiques, 2 d'elles amb primera autoria en revistes de 1r quartil.
• Podrà fer-se constar la figura d'una persona mentora, de la mateixa institució, que donarà suport durant el projecte.
• Poden participar a la convocatòria persones de qualsevol nacionalitat.
• La càrrega assistencial de les persones beneficiàries no podrà superar el 50% de la jornada laboral.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds es presentaran online a través de la plataforma de la Fundació, després d'haver-se donat d'alta
prèviament com a persona usuària. Trobareu la documentació a presentar a les bases de cada modalitat.
CALENDARI
• 07/05/2021 - Mostra d’interès des del formulari web
• 21/05/2021 - Termini intern d’enviament de la documentació a ajuts@vhir.org
• 28/05/2021 - Termini intern presentació sol·licitud
• 31/05/2021 - 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.
Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Fundació .
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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