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Axudas de apoio a etapa predoutorais   

Convocatoria 2021 
 

DATOS XERAIS 

Texto da convocatoria ENLACE A CONVOCATORIA 

Descrición xeral 

O obxectivo destas axudas consiste na contratación de persoal nas súas etapas iniciais 
constitúe a base para que, mediante procesos formativos estables, adquíranse as 
habilidades propias do persoal investigador, e ademais permite lograr que o sistema alcance 
unha dimensión dos seus recursos humanos de investigación comparable a outros países 
europeos. 

Novidades desta convocatoria 

Establécese unha única modalidade de axudas na que, por unha banda, garántese un mínimo 
de axudas por rama de coñecemento nas universidades do  SUG e, por outra, continuarase 
coa potenciación das traxectorias de investigación vinculadas ás áreas estratéxicas segundo 
os obxectivos definidos na Estratexia de especialización intelixente de Galicia (RIS3). 
Os proxectos de investigación serán avaliados ao formar parte dos criterios de valoración 
enunciados no artigo 10 das bases da convocatoria. 

Beneficiarios 

 
As axudas vinculadas a esta convocatoria son adxudicadas ás Universidades do Sistema 
Universitario de Galicia, polo que a Universidade de Santiago de Compostela é a entidade 
responsable do proceso de presentación das solicitudes. 
 
• Poderanse conceder un máximo de 102 axudas: 90 para as universidades do  SUG e 12 

para as demais entidades. 
• importe máximo de cada axuda é de 24.000 € anuais. Estes importes só poderán ir 

destinados ao financiamento dos contratos das persoas seleccionadas, incluíndo os seus 
custos sociais. 

• As estancias no estranxeiro de tres meses de duración terán un importe máximo de 
6.000 €, en función do destino da estancia, de acordo coa seguinte distribución: 
 
 Zona 1: 2.000 €, se a estancia realízase en Portugal ou Andorra. 
 Zona 2: 4.000 €, se  laestancia realízase en Europa (excepto Portugal e Andorra), 

África ou América, excepto  EUA e Canadá. 
 Zona 3: 6.000 €, se a estancia realízase en  EUA, Canadá, Asia ou  Oceanía. 

 
 

Prazo de presentación de 
solicitudes 

Co fin de poder garantir a presentación de todas as solicitudes na data de finalización do 
prazo establecido pola Xunta de Galicia (01/03/2021) é imprescindible que toda a 
documentación necesaria para a presentación da solicitude esté subida na Sede Electrónica 
da Xunta de Galicia antes da data do 23 de febreiro de 2021 e sexa compartida a súa 
solicitude, a partir das cales a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en 
prazo: 
 
É imprescindible por parte das persoas candidatas que realicen a súa declaración de 
interese, de non ser así a USC non se compromete a presentar a solicitude de dita persoa 
candidata. 

15 de febreiro de 2021 
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Proceso de presentación de 
declaración de interese para 
participar nesta convocatoria 

 
O proceso iniciase coa presentación por parte das persoas candidatas da súa declaración de 
interese para participar nesta convocatoria. 
 

Titorial da declaración de interese e intercambio de documento 
 

Acceso ao Formulario de declaración de interese 
 
•  Data límite para a presentación da declaración de interese remata: 

15-02-2021 as 14:00 horas 
 

Proceso de presentación de 
solicitudes e instrución para 
realizar as mesmas na SEDE da 
XUNTA DE GALICIA 

O proceso iniciase coa presentación por parte das persoas candidatas do formulario online 
onde manifesta a súa declaración de interese para participar nesta convocatoria. 
 

Acceso ao procedemento Modalidade 

Prazo límite para compartir 
Borrador da solicitude coa USC 

Co fin de poder garantir a presentación de todas as solicitudes na data de finalización do 
prazo establecido pola Xunta de Galicia para a USC é preciso que as persoas candidatas teñan 
subida na Sede Electrónica da Xunta de Galicia toda a documentación requirida así como ter 
compartido o borrador coa USC antes da data indicada mais abaixo. A partir  desta data a 
USC non poderá garantir a presentación das solicitudes dos candidatos en prazo: 
 
Data límite para a subida de documentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia e 
compartir o borrador coa USC das persoas  candidatas: 
 

23-02-2021 as 14:00 horas 
 

Información sobre a 
convocatoria  

 
USC: recursoshumanos.programas@usc.es 
Xunta de Galicia: promocioncientifica.educacion@xunta.gal 
Teléfono Xunta:  881995152 - 881995157 
Telefono USC:     8818 16253 - 8818 16213 
 

 

FORMULARIOS : 

Declaración interese USC ACCESO DECLARACIÓN ONLINE 

Solicitude Sede Xunta ACCESO A SEDE ELECTRÓNICA XUNTA 

Certificado USC director tese 
CERTIFICADO USC DIRECTOR TESE 

Certificado de grupo   

Anexo III ANEXO III   

Anexo IV ANEXO IV   

Anexo V 
Achégarase de oficio, en función dos datos do rexistro indicados na 

súa declaración de interese, no apartado intercambio de 
documentos a través da plataforma XACUS 

Memoria de adecuación MEMORIA DE ADECUACION   
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Edificio CACTUS – Campus Vida 
15782 Santiago de Compostela 

Tel. 881 816 201 - Fax 981 547 077 
Correo electrónico: cittinfo@usc.es 

http://imaisd.usc.es 
 

 

 

Plan de traballo PLAN DE TRABALLO   

Informe da CAPD (modelo 
opcional) INFORME DA CAPD   

 

Instrucións para a presentación de solicitudes a través da USC 

Inicio do procedemento 

É imprescindible encher e enviar o formulario online de declaración de interese para que a universidade presente a 
solicitude no seu nome 

Documentación Xeral que se precisa achegar á solicitude 

 PREDOUTORAIS A 
ANEXO III OBRIGATORIO 
ANEXO IV OBRIGATORIO 
ANEXO V OBRIGATORIO 
PLAN DE TRABALLO OBRIGATORIO 
APROBACION CAPD OBRIGATORIO 
MEMORIA ADECUACIÓN OPTATIVO 
CERTIFICADO USC DIRECTOR TESE OPTATIVO 
CERTIFICADO DE IDIOMAS OPTATIVO 
BECA COLABORACION MINISTERIO OPTATIVO (Ver convocatoria) 
No caso dos documentos optativos, A Xunta tamén os valorará para a avaliación final no caso da súa 
presentación. 

 

Titorial para encher a solicitude na Sede da Xunta 

Son os candidatos os que deben cumprimentar a solicitude e subir a documentación á Sede Electrónica da Xunta de 
Galicia para o que deben seguir os seguintes pasos 

ENLACE AO TITORIAL DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE SEDE XUNTA 
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