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SUBÁREA DE CONVOCATORIAS E RECURSOS HUMANOS 

Axudas de apoio a etapa de formación posdoutoral  Modalidade B  

Convocatoria 2021 
 

DATOS XERAIS 

Texto da convocatoria Enlace á convocatoria 

Descrición 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. 
 
Nesta convocatoria, poderán optar a estas axudas aquelas persoas invesgadoras que 
obtiveron:  
• Unha axuda para a súa formación inicial na modalidade A da convocatoria de axudas 

de apoio á etapa posdoctoral do ano 2017, cuxa actividade investigadora viuse 
condicionada pola pandemia do Covid-19, polo que nestes casos non se exigira a a 
avaliación final positiva do programa de orixe.  

• Unha axuda na modalidade A da convocatoria de axudas de apoio á etapa posdoctoral 
do ano 2016, que finalizaran o seu contrato con posterioridade ao 31 de xullo de 
2019, que obtiveran unha avaliación positiva e que non concorreron a ningunha 
convocatoria da modalidade B posdoctoral cos códigos de procedemento ED481D ou 
IN606C  

• Un contrato posdoctoral cunha das entidades establecidas no artigo 2 desta 
convocatoria e financiado pola SUG, que non renunciaron a díta axuda antes do seu 
final e que finalizaron o seu contrato con anterioridade ao 1 de outubro de 2019, que 
obtiveron unha avaliación positiva e que non concorreron con anterioridade a 
ningunha convocatoria da modalidade B posdoctoral cos códigos de procedemento 
ED481D e IN606C 

Número e importe das 
axudas 

Un máximo de 24 axudas das que a previsión inicial de concesión é a seguinte: 20 axudas 
para o SUG 4 para as demais entidades Os importes destas axudas son os seguintes: Un 
total de 38.000 euros anuais, incluíndo neste importe a retribución bruta anual e o pago 
dos custos sociais.  
Unha axuda complementaria por cada persoa contratada para o establecemento dunha 
liña propia de investigación coa seguinte desagregación por anualidades: 10.000 € no ano 
2020, 10.000 € no 2021 e 5.000 € no 2022.  
Un complemento a cada unha das universidades beneficiarias que se establece en 1.000 
€ anuais por cada persoa contratada con cargo a estas axudas para cubrir os gastos 
asociados á contratación. 

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. 
 
O tipo de convocatoria é de réxime de concorrencia competitiva. A duración das axuda é 
dun máximo de 2 anos. Un máximo de 24 axudas das que a previsión inicial de concesión 
é a seguinte 20 axudas para o SUG. 
Os importes destas axudas son os seguintes: Un total de 38.000 euros anuais, incluíndo 
neste importe a retribución bruta anual e o pago dos custos sociais. Unha axuda 
complementaria por cada persoa contratada para o establecemento dunha liña propia de 
investigación coa seguinte desagregación por anualidades: 10.000 € no ano 2020, 10.000 
€ no 2021 e 5.000 € no 2022. 

mailto:cittinfo@usc.es
http://imaisd.usc.es/
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-110121-0001_gl.pdf
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SUBÁREA DE CONVOCATORIAS E RECURSOS HUMANOS 

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. 
 

Declaración de interés de candidato/a VINCULADO  á USC 
 
• Data límite para a presentación da declaración de interese remata: 

09-02-2021 as 14:00 horas 
 

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 (22/02/2021) 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: 
 

15-02-2021 as 14:00 horas 

Proceso de 
presentación de 
solicitudes e instrución 
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 Xunta:  881995152 - 881995157 
Telefono USC:     8818 16213 – 8818 16253 

 

FORMULARIOS MODALIDADE B 

Declaración interese USC ACCESO FORMULARIO ONLINE 

Solicitude Sede Xunta ACCESO ASEDE ELECTRÓNICA XUNTA 

Currículo (CV) ENLACE CVN FECYT 

Anexo II (Debe asinar o 
documento a persoa 
candidata) 

ANEXOII   

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

ANEXOIII   

Anexo IV (Debe asinar o 
documento director Dpto 
USC) 

ANEXO IV   

Plan de traballo ENLACE PLAN DE TRABALLO   

mailto:cittinfo@usc.es
http://imaisd.usc.es/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LEUNj6S3ZEm4EIw5c3RHe1Azt3yxRKBOirjBpPwSSCBUOFFQMlFTOU5ONkNPSFgzVlRHV1NGVk03USQlQCN0PWcu
https://nubeusc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/david_martinez_usc_es/ERLYHIj_La9FqKAtmDYNGt8BoTyHkmv-pLksUq6-b2_bUA?e=FyMB1O
mailto:recursoshumanos.programas@usc.es
mailto:promocioncientifica.educacion@xunta.gal
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LEUNj6S3ZEm4EIw5c3RHe1Azt3yxRKBOirjBpPwSSCBUOFFQMlFTOU5ONkNPSFgzVlRHV1NGVk03USQlQCN0PWcu
https://sede.xunta.gal/portada?langId=es_ES
https://cvn.fecyt.es/
https://nubeusc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/david_martinez_usc_es/EfVluYcEV4NHn82Iq-tZL-8BuG2Bq-BE8XSaVl8xBBBSgA?e=maVNFU
https://nubeusc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/david_martinez_usc_es/EcSE4cqk74ZDqSTj2jvEUgUBtnALCeX2UVd2ssyjWnGNgA?e=rARov2
https://nubeusc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/david_martinez_usc_es/EWS8tlTcU4pCuVgLdu9nlvcBjkAZnDO3oQXJum7w2INfOQ?e=rPCaaw
https://nubeusc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/david_martinez_usc_es/EWXmzg4LLnJDo5eR_AipLngBR-iD3jTvogEcHcDeDL4Odg?e=dTOwHF
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Documentación méritos 
MÉRITOS 

 
Este formulario debe ser usado unicamente no caso de que o arquivo da 
documentación xustificativa supere o 50 megas 
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