SISTEMA I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ
DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL (FI) PER A L’ANY 2021
Les entitats han de trametre a l’AGAUR, a través de l’EACAT o de qualsevol altre registre electrònic oficial
vàlid, aquest document normalitzat amb el sistema i els criteris de priorització que es preveu aplicar perquè
l’AGAUR pugui validar que s’adapten als requisits de les corresponents bases reguladores.
És responsabilitat de l’entitat d’adscripció fer públics els criteris propis de priorització abans de la finalització
del termini de presentació de sol·licituds i conservar les evidències d’aquesta publicació.

ENTITAT : Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu
NOTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA CANDIDATA (4 PUNTS)
(Únicament cal emplenar aquest apartat en el cas d’emprar algun sistema d’homologació o
ponderació de les notes de Grau i/o Màster)

AVALUACIÓ DEL GRUP DE RECERCA ON S’INTEGRA EL SOL·LICITANT DE L’AJUT (3 PUNTS)

Projectes d’R+D+I competitius i ajuts de RRHH (concedits en els darrers 5 anys, 2015 a data de presentació
de sol·licitud) liderats per un/a dels membres del SGR on s’adscrigui el doctorant/da.
1,5 punts
Projecte competitiu públic Autonòmic o Nacional

0,1 punt

Projecte competitiu privat d’import igual o superior a 10.000 €

0,1 punt

Ajut de RRHH (p.e FI-DGR; PFIS, FPU, Sara Borrell, Juan de la Cierva, etc.)

0,1 punt

Projecte internacional

0,2 punts

Projecte internacional coordinat

0,3 punts

**No es tindran en compte ajuts de mobilitat, premis, altres concessions d’origen intern/institucionals o
fundraising.

Publicacions (darrers 5 anys, 2015 a data de presentació de sol·licituds) on el Director/a de Tesis sigui autor
principal (primer, últim o corresponding) de primer Decil o primer Quartil segons JCR 2018 i/o Patents on el
Director/a de Tesis consti com a col·laborador/a.
(0,1 punt per publicació o patent)

1,5 punts

POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS)
Activitat investigadora del/la candidat/a

Experiència professional acreditada amb contractes
(obra i servei; pràctiques; predoctoral...)

0.8 punts

1

Centres Nacionals (0.1 punt per cada 3 mesos)
Centres Internacionals (0.2 punts per cada 3 mesos)
Publicacions del/la candidat/a (publicades o acceptades)

1 punt

(0.25 punts per publicació fins a un màxim de 4)
Altres mèrits de recerca presentats pel candidat/a:

0.2 punts

Beques, ajuts, patents, participació guies clíniques i altres premis
de caràcter universitari
(0.1punt per mèrit presentat)
Participació en projectes de recerca competitius 0.1 per projecte
Participació en projectes de recerca competitius com a IP, col·laborador...
(s’haurà de fer constar document de sol·licitud, resolució, etc on s’acrediti la
Participació del/de la candidat/a al projecte)

0.4 punts

2

Participació a Congressos per part del/la candidata

0.2 punts

(0.1 punt per congres presentació pòster, comunicació)
(0.2
Tesis doctorals dirigides pel Director/a tesis en els darrers 5 anys (2015 a data de presentació de
sol·licituds) (3)
0.4 punts
(0.1 punt per tesis dirigida)
(0.2 punts per tesis dirigida menció internacional o cum laude)

(1) S’entendrà per centre nacional aquell en el que el candidat/a hagi cursat els estudis.
(2) Es tindran en compte els congressos on el/la candidat/a hagi presentat pòster, comunicació, etc.
(3) No es tindran en compte tesines de màster, grau, etc. Només les tesis DOCTORALS.
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