Edificio CACTUS – Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. 881 816 201 - Fax 981 547 077
Correo electrónico: cittinfo@usc.es

CONTRATACIÓN CAP. VI - CATEGORÍAS E RETRIBUCIÓNS (ano 2022)
Estas retribucións soamente son aplicables ao persoal contratado con cargo a actividades e proxectos de investigación. O persoal contratado predoutoral con cargo aos programas de recursos humanos,
programas propios da USC e contratos de acceso ao SECTI percibe as retribucións establecidas nas súas respectivas convocatorias.
PERSOAL INVESTIGADOR
Subgrupo profesional 1
CATEGORÍA
Investigador/a colaborador/a

TITULACIÓN REQUERIDA
Licenciatura, enxeñaría, arquitectura, grao ou equivalente

RETRIBUCIÓN
TC
Soldo base
1.238,68 €

RET. ANUAL
Categoría
367,84 €

Dedicación*

Proxecto**

TC

Total

1.606,52 €

22.491,28 €

*Complemento de dedicación retribúe a especial dispoñibilidade para o desempeño do posto de traballo. De establecerse este complemento será de 158,72 € por 12 mensualidades
**Complemento de proxecto de carácter persoal ligado ás características da convocatoria do proxecto, sempre que a convocatoria estableza unha retribución superior á que corresponda ao persoal investigador colaborador (12 mensualidades)
No suposto de dedicación a tempo parcial, esta será do 25%, 50% ou do 75% e deben respetar a proporcionalidade destas retribucións. A xornada a tempo completo é de 35 horas
Nesta categoría profesional é posible vincular unha retribución variable ligada á consecución de obxectivos cun límite máximo dun 40% da retribución anual

Subgrupo profesional 2
CATEGORÍA

Investigador/a asociado/a

TITULACIÓN REQUERIDA

RETRIBUCIÓN
TC
Soldo base

Categoría

1.238,68 €

874,91 €

Doutor

RET. ANUAL
Responsabilidade *

Dedicación**

Total

Proxecto***

2.113,59 €

* Complemento de responsabilidade retribúe a especial carga, responsabilidade ou funcións de mando para o desempeño do posto de traballo, e aboarase mentres se acrediten as circunstancias referidas. Este complemento será de 261,98 € por 12 mensualidades
**Complemento de dedicación retribúe a especial dispoñibilidade para o desempeño do posto de traballo. Este complemento será de 158,72 € por 12 mensualidades
***Complemento de proxexto de carácter persoal ligado ás características da convocatoria do proxecto, sempre que a convocatoria estableza unha retribución superior á que corresponda ao persoal investigador asociado (12 mensualidades)
No suposto de dedicación a tempo parcial, esta será do 25%, 50% ou do 75% e deben respetar a proporcionalidade destas retribucións. A xornada a tempo completo é de 35 horas
Nesta categoría profesional é posible vincular unha retribución variable ligada á consecución de obxectivos cun límite máximo dun 40% da retribución anual

PERSOAL DE APOIO Á INVESTIGACIÓN
CATEGORÍA
Técnico/a superior de investigación (I.2)
Técnico/a superior de xestión (I.2)
Técnico/a de grao medio de Investigación (II.2)
Técnico/a especialista de investigación (III.1)
Auxiliar administrativo laboral (IV.1)

TITULACIÓN REQUERIDA
Grao, licenciatura, enxeñaría arquitectura ou equivalentes
Grao, licenciatura, enxeñaría arquitectura ou equivalentes
Diplomatura, arquitectura técnica, enxeñaría técnica ou equivalentes
Bacherel ou técnico, bacherelato unificado polivalente, FP II, FP grao superior,
ciclo formativo de grao medio, ou equivalentes
Graduado de educación secundaria e obrigatoria, graduado escolar, FP I,ou
equivalentes e certificado de profesionalidade

No suposto de dedicación a tempo parcial, esta será do 50% ou do 75% e deben respetar a proporcionalidade destas retribucións. A xornada a tempo completo é de 35 horas

RET. ANUAL

RETRIBUCIÓN
TC
Soldo base

Categoría

Equiparación
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1.941,75 €
1.941,75 €
1.603,12 €

27.184,54 €
27.184,54 €
22.443,73 €

1.381,97 €

157,18 €

0,00 €

1.539,15 €

21.548,05 €

1.243,52 €

301,53 €

188,14 €

1.733,19 €

24.264,60 €

1.941,75 €
1.941,75 €
1.603,12 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Total

TC

TC
29.590,26 €

