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3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal 

investigador 

 

Acció 3.2. Convocatòria d'ajudes postdoctorals per a la incorporació a 

grups d’investigació de la Universitat Jaume I. 
 

DATA DE PUBLICACIÓ: 2 DE FEBRER DE 2016 

 

[Impresos: 17, 18, 19, 38 i 39 ] 

 

1. Finalitat 

Les ajudes tenen per objectiu fomentar la contractació laboral de joves doctors per un 

període de 2 anys, durant el qual completaran la seua formació investigadora postdoctoral 

en la Universitat Jaume I de Castelló. 

 

2. Característiques de la convocatòria 

2.1 Aquesta convocatòria va adreçada a jove personal investigador doctor que desitge 

completar la seua formació postdoctoral en un grup d’investigació registrat al registre 

públic de «Grups d’Investigació» de la Universitat Jaume I.  

 

2.2 Es convoquen 8 ajudes postdoctorals per a la contractació en règim laboral de personal 

investigador doctor.  

 

2.3 Les ajudes concedides tindran una duració de 2 anys i començaran a comptar des de 

la data d’incorporació al contracte. La retribució serà de 21.500 euros bruts anuals.  

 

2.4 El personal investigador contractat podrà participar en programes addicionals de 

mobilitat, amb un màxim de 8 mesos durant l’execució de l’ajuda, finançats per 

convocatòries del Pla de Promoció de l’UJI o per qualsevol altra font de finançament. 

 

2.5 El personal investigador contractat a l’empara d’aquesta convocatòria, s'adscriurà a 

una de les àrees de coneixement a què pertanyen els membres del grup en què s'integre, i 

tindrà la consideració, a tots els efectes, d'una figura de personal docent i investigador 

amb dedicació a temps complet en el departament al qual estiga adscrit. 

 

No s’admetrà el canvi d’àrea de coneixement d’adscripció del contracte. 

 

2.6 La concessió de l'ajuda i el gaudiment del contracte no suposa ni implica, per part de 

la Universitat Jaume I, cap compromís quant a la possible incorporació de la persona 

beneficiària a la plantilla de la Universitat. 

 

2.7 El personal investigador contractat a l’empara d’aquesta convocatòria podrà impartir, 

per cada curs acadèmic, fins a 9 crèdits; per la qual cosa es requerirà l'autorització de 

l'investigador coordinador del grup i del director del departament, així com la sol·licitud 

i concessió de la corresponent venia docendi.  

 

2.8 Els contractes no podran iniciar-se abans de l’1 de gener de 2017. 
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3. Requisits 

3.1 Els personal investigador sol·licitant haurà de reunir els següents requisits: 

 

a) Estar en possessió del grau de doctor, la data d’obtenció del qual haurà d’estar 

compresa entre el dia 1 de gener de 2014 i el tancament del termini de presentació de 

sol·licituds. S’entendrà com la data d’obtenció del grau de doctor, la data de l’acte de 

defensa i aprovació de la tesi doctoral.  

 

En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger s’haurà d’estar en possessió de la 

credencial que acredita l’homologació. En el cas de les persones sol·licitants amb títols 

de la Unió Europea s’haurà de presentar l’homologació o la credencial de reconeixement 

adreçada a l’exercici de la professió. Aquesta documentació es podrà presentar en el 

moment de la incorporació al contracte. 

 

Quan concórrega alguna de les situacions que s’indiquen a continuació s’aplicarà una 

ampliació de la data límit inferior per a l’obtenció del grau de doctor indicada 

(01/01/2014), sempre que els períodes d’interrupció derivats de dites situacions s’hagen 

produït entre la data de tancament de la convocatòria i l’1 de gener de 2014. 

 

1º. Períodes de descans derivat de maternitat o paternitat gaudits d'acord a les situacions 

protegides que es recullen en el Règim General de la Seguretat Social . S’aplicarà una 

ampliació d’1 any per cada fill. 

 

2º. Greu malaltia o accident del sol·licitant, amb baixa mèdica igual o superior a 3 mesos. 

S’aplicarà una ampliació igual al període de baixa justificat, arrodonit a mesos complets. 

 

3º. Atenció a persones en situació de dependència, d'acord al que recull la Llei 39/2006, 

de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 

situació de dependència, per un període mínim de 3 mesos. S’aplicarà una ampliació igual 

al període justificat, arrodonit a mesos complets. Aquests períodes s’indicaran i 

acreditaran degudament en el moment de presentar la sol·licitud.  

 

b) No haver gaudit (o ser persona beneficiària) d’una ajuda de convocatòries 

homologables a la present (Programa Vali+D postdoctoral de la Generalitat Valenciana, 

Programa «Juan de la Cierva» o Programa de Formació Posdoctoral del MINECO o 

ajudes postdoctorals del Programa «Marie Skłodowska-Curie» de la Unió Europea. 

S'entén per persona beneficiària d’aquestes actuacions a aquell personal investigador 

inclòs en alguna de les resolucions de concessió de convocatòries anterior de les dites 

actuacions, independentment de que s’haja incorporat o no al Centre I+D. 

 

3.2 En el cas d’aquell personal investigador sol·licitant que estiga en possessió de més 

d’un títol de doctor, els requisits expressats  en l’apartat 3.1 es referiran al primer dels 

títols obtinguts. 

 

3.3 Cada persona només podrà presentar una sol·licitud. L'incompliment d'aquest requisit 

invalidarà el total de les sol·licituds presentades. 
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3.4 La sol·licitud haurà de ser avalada pel grup d'investigació on s'integrarà el personal 

investigador sol·licitant. Podran avalar sol·licituds aquells grups d’investigació actius del 

registre públic de «Grups d’Investigació» de la Universitat Jaume I en el moment de la 

publicació de la present convocatòria. 

 

3.5 Un grup d’investigació només podrà avalar una sol·licitud d’aquesta convocatòria. En 

cas d’haver més d’una sol·licitud avalada pel mateix grup d’investigació, s’acceptarà 

només la primera en haver estat presentada al registre. 

 

 

3.6 El grup d’investigació haurà d'estar desenvolupant un projecte d'investigació, finançat 

per una entitat pública o privada (UE, MINECO, GV, UJI…) a la Universitat Jaume I, al 

qual s'haja accedit mitjançant convocatòria pública i que tinga una vigència d'almenys 1 

any des del moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

 

Es consideraran vàlids als efectes de la present convocatòria els projectes per als quals, 

amb compliment de les condicions anteriors i malgrat no disposar de la resolució 

definitiva, hi haja hagut acceptació de la proposta de finançament per part de 

l’investigador principal. 

 

S’entendrà com a projecte d’investigació del grup tot projecte del qual siga investigador 

principal un membre del grup. 

 

3.7 El grups d’investigació que hagen avalat una ajuda concedida en la convocatòria de 

l'any precedent no podran avalar una sol·licitud en la present convocatòria si el contracte 

de personal investigador es troba en vigor. 

 

3.8 Els requisits s’hauran de complir en la data de finalització del termini de presentació 

de sol·licituds, i mantenir-los durant la durada de l’acció. 

 

4. Formalització de les sol·licituds 

4.1 Les sol·licituds, adreçades al vicerectorat d’Investigació i Doctorat, s'han de presentar 

al Registre General de la Universitat Jaume I i han d'incloure els següents documents:  

a. Imprés de sol·licitud degudament emplenat  (imprés núm. 18).  

b. Memòria justificativa del pla de treball a desenvolupar, de 2 anys de durada, que 

inclourà una descripció de les línies d’investigació i projectes en què 

s’involucrarà, posant especial èmfasi en l'objecte i interès de la investigació, així 

com la contribució als objectius del grup d'investigació en el que s'integrarà 

(imprés núm. 19). 

c. Currículum vitae normalitzat (CVN) de la persona sol·licitant. 

d. Historial científic-tècnic dels últims 5 anys del grup d'investigació en el que 

s’integrarà la persona candidata. Haurà d’incloure la capacitat formativa 

predoctoral i posdoctoral així com aquelles activitats o programes formatius que 

desenvolupe (imprés núm. 17). 

e. Còpia del DNI, NIE o passaport en vigor. 
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f. Còpia del títol de doctor o de la certificació acadèmica, on conste indicació 

expressa de la data d’obtenció del grau de doctor. 

g. Els sol·licitants que estan sota els supòsits d’interrupció contemplats en l’apartat 

3.1.a hauran de fer-ho constar en el formulari de sol·licitud i adjuntar document 

acreditatiu. 

h. A efectes del procés d’avaluació, sols es tindrà en compte la informació 

continguda en el currículum vitae i en l’historial científic-tècnic del grup 

d’investigació en la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds. 

No serà possible  l’actualització posterior de la informació continguda en els 

esmentats documents. En el supòsit que es sol·licite esmena, rectificació o 

aclariment dels dits documents, la informació que s’aporte haurà de referir-se, 

com a màxim, a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds. 

 

4.2 El termini per a presentar les sol·licituds s'inicia el 2 de febrer de 2016 i finalitza el 

dia 11 de març de 2016. 

 

4.3 El impresos de sol·licitud es troben a l’adreça d’internet: 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv16/ 

 

5. Esmena de les sol·licituds 

5.1 De ser necessària l’esmena de la sol·licitud, es requerirà al sol·licitant, mitjançant 

anunci en el tauler d'anuncis de l’UJI, per a que en el termini de 10 dies hàbils esmene la 

falta o aporte els documents reclamats. 

 

6. Avaluació i selecció de les sol·licituds 

 

6.1 Les sol·licituds presentades seran avaluades d’acord amb els següents criteris:  

a. Mèrits curriculars del candidat/a. Puntuació de 0 a 75 punt 

 1º Aportacions. Es valorarà la rellevància i contribució de la persona candidata en 

els articles publicats en revistes científiques, els llibres o capítols de llibres 

científics i tècnics, els treballs presentats en congressos, les patents concedides o 

llicenciades, i, en general, qualsevol altra aportació que puga valorar els diferents 

aspectes de la investigació, incloent la transferència de tecnologia. Puntuació de 

0 a 50 punts. 

 2º Participació en activitat internacional. Es valorarà la participació directa en 

accions relacionades amb programes i projectes internacionals, especialment 

relacionades amb programes de mobilitat internacional predoctoral així com les 

publicacions, participació o finançament en projectes i contractes realitzats en 

col·laboració internacional. Puntuació de 0 a 20 punts. 

 3º Resta de mèrits curriculars. Es valorarà, entre altres aspectes, l’obtenció de 

premis, mencions i distincions, activitats de divulgació científica i qualsevol altra 

aportació que permeta valorar mèrits en investigació no inclosos en els anterior 

apartats. Puntuació de 0 a 5 punts. 

 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv15/
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b. Historial científic-tècnic del grup d’investigació en el que s’integre el candidat. 

Puntuació de 0 a 25 punts. 

 

 1º Aportacions. Es valorarà la rellevància i contribució del grup en els articles 

publicats en revistes científiques, els llibres o capítols de llibres científics i tècnics, 

els treballs presentats en congressos, les patents concedides o llicenciades, la 

capacitat d’obtenció de recursos (projectes nacionals, contractes amb empreses, 

etc.) i, en general, en qualsevol altra aportació que permeta valorar els diferents 

aspectes de la investigació, incloent la direcció de treballs d’investigació i la 

transferència de tecnologia. Puntuació de 0 a 12,5 punts. 

 2º Participació en activitat internacional. Es valorarà la implicació directa en 

accions relacionades amb programes i projectes internacionals així como 

l’obtenció de finançament a través de la dita participació. Puntuació de 0 a 10 

punts. 

 3º Resta de mèrits. Es valorarà qualsevol altra aportació que permeta valorar 

mèrits curriculars no inclosos en els anteriors apartats i, especialment, les 

capacitats i activitats formatives que se desenvolupen en el grup d’investigació. 

Puntuació de 0 a 2,5 punts. 

 

6.2 Les sol·licituds seran objecte d’informe d’avaluació científico-tècnica per part d’una 

Agència d’Avaluació Científica externa (ANEP, AVAP, AGAUR...). 

 

 

7. Proposta de resolució provisional i tràmit d’audiència. 

7.1 El vicerectorat d’Investigació i Doctorat, a la vista dels informes d’avaluació, 

formularà una proposta de resolució provisional de sol·licituds seleccionades, que 

contindrà les sol·licituds amb una puntuació igual o superior a 70 punts, fins al nombre 

màxim d’ajudes finançables. 

 

7.2 L'esmentada proposta serà comunicada als interessats, mitjançant publicació en el 

tauler d'anuncis de la Universitat Jaume I, per a que en el termini de 10 dies hàbils 

presenten les al·legacions que estimen oportunes. Les al·legacions presentades seran 

vistes pel vicerectorat d’Investigació i Doctorat, qui podrà sol·licitar informe a l’Agència 

Avaluadora. 

 

7.3 La resta de sol·licituds no finançables, que hagen obtingut una puntuació igual o 

superior a 70 punts, constituirà una llista de reserva. 

 

8. Resolució 

8.1 La resolució de la convocatòria correspondrà al Rectorat, i serà publicada en el tauler 

d'anuncis de la Universitat Jaume I.  

 

9. Contractes i incorporació dels investigadors 

9.1 Les persones beneficiàries hauran d'acceptar l'ajuda per escrit, en un termini màxim 

de 10 dies des de la publicació de la resolució d'adjudicació. 
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9.3 La incorporació al contracte podrà realitzar-se en un termini màxim de tres mesos a 

comptar des del dia següent al de la publicació de la resolució de concessió. 

 

9.2 Si per absència d'acceptació o d’incorporació durant els tres mesos posteriors a la 

primera resolució d’adjudicació, hi haguera ajudes vacants, es procedirà a efectuar noves 

resolucions d’adjudicació addicionals, emprant la llista de reserva. 

 

10. Seguiment científico-tècnic 

10.1 Als efectes del registre de grups d’investigació, el personal investigador contractat 

serà assignat amb el 100% de la seua dedicació al grup d’investigació que haja avalat la 

sol·licitud i en el qual s'integre. 

 

10.2 El personal investigador contractat haurà d’elaborar un informe de seguiment 

científico-tècnic relatiu a la primera anualitat de l’ajuda, utilitzant l'imprés núm. 38. 

Aquest informe inclourà la descripció de les tasques desenvolupades i el compliment dels 

objectius i haurà de comptar amb el vistiplau de la persona coordinadora del grup 

d'investigació. 

 

10.3 El personal investigador contractat elaborarà un informe de seguiment científico-

tècnic final relatiu als 24 mesos de l’ajuda, utilitzant l'imprés núm. 39, incloent la 

descripció de tota la investigació desenvolupada i el compliment dels objectius durant el 

global de l’ajuda. Aquest informe haurà de comptar amb el vistiplau de la persona 

coordinadora del grup d'investigació. 

 

10.4 El resultat de l’avaluació de l’informe de seguiment científico-tècnic indicat en 

l’apartat 10.2 serà determinant per a mantenir la continuïtat en el finançament del 

contracte. 

 

10.5 En els diferents processos d’avaluació del seguiment científico-tècnic, el vicerectorat 

d’Investigació i Doctorat podrà determinar la necessitat de la realització d’entrevistes a 

tots o a alguns candidats. El resultat d'aquestes entrevistes s'incorporarà a l'expedient 

sobre el seguiment de l'ajuda i el seu resultat. 

 

11. Interrupció de l'ajuda. 

11.1 En el cas de que en els contractes subscrits en el marc d’aquesta convocatòria es 

produïsquen suspensions del contracte per situacions d’incapacitat temporal per un 

període d'almenys 3 mesos consecutius, maternitat o paternitat, risc durant l’embaràs, risc 

durant la lactància natural d’un menor de nou mesos i adopció o acolliment durant el 

període de duració del mateix, es podrà sol·licitar al vicerectorat d’Investigació i Doctorat 

la interrupció i pròrroga del termini d’execució de l’ajuda corresponent al temps de 

suspensió. 

 

11.2 La interrupció i pròrroga a la que fa referència l’apartat anterior haurà de ser 

autoritzada pel vicerectorat d’Investigació i Doctorat, que podrà demanar  els informes 

que considere oportuns. 
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11.3 Quan s’autoritzen la interrupció i pròrroga, l’anualitat en la que es produïsca la 

interrupció serà ampliada per un període idèntic al de la duració de la interrupció, als 

efectes contemplats en aquesta actuació. 

 

11.4 No s’admetrà la suspensió del contracte de treball prevista en l’article 45.1.a de 

l’Estatut dels Treballadors durant la vigència del contracte. 

 

 

12. Recursos 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 

de reposició davant el Rectorat de la Universitat Jaume I, en el termini d’un mes a partir 

del dia següent a la publicació, de conformitat amb els articles 114 a 116 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú, i un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 

Contenciós Administratiu de Castelló, dins dels dos mesos següents, comptadors des de 

l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8, 14 i 46 de 

la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Tot això, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs que s’estime oportú. 

 


