
Axudas de apoio a etapa de formación posdoutoral  Modalidade B  

Convocatoria 2019 
 

Datos xerais 

Texto da convocatoria Enlace á convocatoria 

Descripción xeral 

A finalidade do programa de axudas á etapa de formación posdoutoral é 
incrementar a incorporación de persoal investigador ao Sistema de I+D+i 
galego fomentando, na súa etapa inicial, a mobilidade internacional para 
mellorar a súa formación e posibilitando a reincorporación nos axentes que 
conforman o sistema para, con posterioridade, continuar coa súa traxectoria 
investigadora na institución a que retorna. 

Beneficiarios 

Os contratos vinculados a esta axudas son adxudicadas ás Universidades do 
Sistema Universitario de Galicia, polo que a entidade encargada do proceso 
de presentación das solicitudes é a Universidade de Santiago de Compostela. 

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 é imprescindible que 
toda a documentación necesaria para a presentación da solicitude esté 
subida na Sede Electrónica da Xunta de Galicia antes da seguintes datas, a 
partir das cales a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en 
prazo: 
 

• Modalidade B: 23 de agosto de 2019 
 

Proceso de presentación de 
solicitudes e instrucción para 
realizar as mesmas 

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 B 
 

Información sobre a convocatoria  

USC: recursoshumanos.programas@usc.es 
Xunta de Galicia: promocioncientifica.educacion@xunta.gal 
Teléfono: 881995152 

 

Formularios modalidade B 

Declaración interese USC Acceso ao formulario online 

Solicitude Sede Xunta Acceso á SEDE ELECTRÓNICA da XUNTA 

Currículo (CV) Preferentemente modelo da web, https://cvn.fecyt.es 

Anexo V Anexo V 

Anexo VI (Debe asinar o 
documento o coordinador do grupo 
da USC) 

Anexo VI 

Anexo VII (Debe asinar o 
documento director Dpto USC) Anexo VII 

Plan de traballo Plan de traballo (word) 

Documentación méritos 
Enlace ao documento. Este formulario debe ser usado unicamente no caso 
de que o arquivo da documentación xustificativa supere o 50 megas. 
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http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/2551_gl.pdf
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http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/2598_gl.doc

