
 

    

 

 
   

 

Deben aparecer de xeito lexible os apelidos e nome das persoas que asinan ademais da rúbrica  O documento deberá enviarse co seguinte formato : ApelidoNome_Grupo.pdf” 
 

AXUDAS DE APOIO Á ETAPA PREDOUTORAL 2020 

CERTIFICADO DA ENTIDADE SOLICITANTE EN RELACIÓN COA PERSOA DESIGNADA PARA DIRIXIR OU 
CODIRIXIR A TESE 

OBRIGATORIO PARA A MODALIDADE A E OPTATIVO PARA A MODALIDADE B 
 
Dulce María García Mella, Secretaria Xeral da Universidade de Santiago de Compostela, 
 
CERTIFICA :  

DATOS DA PERSOA CANDIDATA 

Apelidos e nome: DNI/NIE: 
DATOS DA PERSOA DESIGNADA PARA DIRIXIR OU CODIRIXIR A TESE (Ten que coincidir coa persoa 
que figura no ANEXO IV) 
Apelidos e nome:  
Nome e código do grupo / agrupación / centro singular / Unidade de excelencia María de Maeztu / Programa Oportunius / 
Servero Ochoa en que está integrada:  
Ano da convocatoria na que obtivo financiamento: 

 
CONDICIÓNS ESPECÍFICAS QUE CUMPLE O CANDIDATO/A (debe marcar cun “X” so unha das condicións que 
se cumpran, de cumprir varias marcar unicamente a de maior puntuación) Ptos 

Pertenza da persoa designada para dirixir ou codirixir a tese a un grupo con potencial de crecemento que 
contase con financiamento nalgunha das convocatorias. (2017 a 2019)  1,5 
Pertenza da persoa designada para dirixir ou codirixir a tese a un grupo de referencia competitiva que 
contase con financiamento nalgunha das convocatorias: (2016 a 2019)  2,5 
Pertenza da persoa designada para dirixir o codirixir a tese a un equipo de investigación dirixido por persoal 
investigador baixo a modalidade de investigador distinguido contratado pola GAIN (programa Oportunius):  3,5 
Pertenza da persoa designada para dirixir o codirixir a tese a un equipo de investigación do cal forme parte 
unha persoa investigadora beneficiaria dunha axuda do Consello Europeo de Investigación (ERC):  3,5 
Pertenza da persoa designada para dirixir ou codirixir a tese a unha agrupación estratéxica recoñecida no 
ano 2018   3,5 
Pertenza da persoa designada para dirixir ou codirixir a tese a un centro de investigación con acreditación vixente 
da Consellería de Educación Universidade e Formación Profesional.  5 
Pertenza da persoa designada para dirixir ou codirixir a tese a unha unidade de excelencia María de Maeztu 
radicada en Galicia e con axuda vixente.  5 
Pertenza da persoa designada para dirixir ou codirixir a tese a un centro de excelencia Severo Ochoa radicado 
en Galicia e con axuda vixente.  5 

 
Conformidade da persoa designada para dirixir ou codirixir a tese  

 

Conformidade do/a coordinador/a do grupo de investigación 

Asdo por *:  Asdo por*: 
Conformidade do/a director/a da agrupación estratéxica / centro 

investigación / Maria de Maeztu / Severo Ochoa / Oportunius 
Certificase por delegación da Secretaria Xeral. 

Resolución reitoral do 21/10/2015 
A Xefa do Servizo de Convocatorias e RRHH de I+D 

 

Asdo por *: 
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