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AJUTS DESTINATS A UNIVERSITATS, CENTRES DE RECERCA I
FUNDACIONS HOSPITALÀRIES PER A LA CONTRACTACIÓ DE
PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL PER L’ANY 2018(FI-DGR 2018)CRITERIS DE PRIORITZACIÓ IISPV

D’acord amb l’establert en la resolució EMC/2138/2017 d’6 setembre, per la
qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria d’ajuts
destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per
contractar personal investigador novell per a l’any 2018 (FI-DGR), les
sol·licituds presentades a l’IISPV es prioritzen d’acord amb els criteris
següents:

A) La nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la
llicenciatura grau o diplomatura (30%).
Aquesta nota es calcularà de la manera següent, en funció de si el
candidat/a disposa d’estudis de màster. Els valors s’obtindran dels
documents oficials lliurats a la sol·licitud.
Nota mitjana ponderada dels estudis de grau, llicenciatura, enginyeria o
diplomatura tindran un pes del 80% en el total de la nota + 20% de la nota
mitjana ponderada dels estudis de màster.
Si s’accedeix al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster o no
han finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud, només es tindrà en
compte la nota mitjana de l’expedient de grau, llicenciatura, enginyeria o
diplomatura en un 100%.
B) La valoració del grup de recerca on s’integri la persona candidata
(40%).
S’utilitzarà la valoració feta per l’ AGUAR.
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C) Política científica de l’IISPV 30%:

1- Numero de projectes d’ R+D+I provinents de convocatòries
públiques competitives gestionats a través de l’IISPV període 2013-2016
(8%)
2- Numero de projectes internacionalització gestionats a través
de l’IISPV període 2013-2016 (8%)
3- Numero de projectes de R+D+I no competitius contractes
amb empresa i serveis gestionats a través de l’IISPV període 2013-2016
(2%)
4- Transferència en forma de patents o models d’utilitat
període gestionats per l’IISPV pel període 2013-2016 (5%)
5- Publicacions pel període 2013 – 2016 (7%)
No és podran presentar en aquesta convocatòria, un investigador principal
que ja tingui un contracte FI-DGR vigent durant el 2018.
És podran presentar en aquesta convocatòria els grups que siguin
consolidats i emergents en l’IISPV.

Reus, 19 de Setembre de 2017
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