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Recull de convocatòries 

Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació 

de personal investigador novell per a l'any 2016 - FI 2016 (Ref: 3234)

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitàris i de Recerca (AGAUR) ha convocat els ajuts 
per a la contractació de personal investigador novell i promoure la qualitat en la 
recerca incorporant-los en grups de recerca que desenvolupin un projecte de recerca 
i desenvolupament vigent i finançat. El termini de presentació de sol·licituds, que ja 

està obert, es tancarà el dia 22/09/2015

L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajuts per a la contractació de personal investigador 

novell i promoure la qualitat en la recerca incorporant-los en grups de recerca que desenvolupin un 

projecte de recerca i desenvolupament vigent i finançat. 

Procediment per sol·licitar l'ajut:

La sol·licitud es presentarà a través de l'oficina virtual de tràmits i caldrà seguir les instruccions indicades a la 
convocatòria. 

Pàgina web de la convocatòria: http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?
categoria=predoctorals&id_beca=21227

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 22/09/2015

Dins el mateix termini la persona sol·licitant haurà de fer arribar a la OITT, a través de qualsevol registre de 
la UdG, una còpia de la sol·licitud degudament signada en la que s'haurà d'acompanyar el document annex 
(currículum i descripció projecte) i document acreditatiu de la referència del projecte de recerca o algun 
document que permeti identificar el conveni o contracte de recerca al qual està vinculat el projecte de tesi i el 
director del projecte de tesi. 
Els sol·licitants que no hagin cursat els estudis de llicenciatura, grau,diplomatura o màster a la UdG hauran 
d'adjuntar a la sol·licitud que ens facin arribar a través del registre de la UdG la documentació que s'indica en 
el punt 6.4 de la convocatòria. 

Si el sol·licitant ha cursat els estudis en centres de fora del sistema universitari espanyol, la nota mitjana de 
l'expedient acadèmic ha d'estar calculada per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació 
(ANECA). És responsabilitat del sol·licitant demanar a l'ANECA l'esmentada equivalència. 
Instructions for managing applications

Cal que tots els candidats realitzin dins el termini d'aquesta convocatòria la preinscripció a un programa de 
doctorat de la UdG, nomenant com a tutor un investigador en actiu de la UdG i que formi part d'un SGR 
(requisit imprescindible en aquesta convocatòria). 

CRITERIS PER L'AVALUACIÓ DELS AJUTS (Pendents d'aprovació per part de la Comissió Delegada de Recerca, 
Transferència i Doctorat)

Persona de contacte de l'OITT: Jordi Casanovas 

Categories: Ajuts predoctorals
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