CONTRATACIÓN CAP. VI - CATEGORÍAS E RETRIBUCIÓNS (ano 2021)
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

RET.
ANUAL
TC

RETRIBUCIÓNS DENDE 01-01-2021
Soldo base

Categoría

1.214,39 €

360,63 €

TC
Dedicación

Proxecto*

Total
1.575,02 €

22.050,26 €

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
* Carácter persoal ligado ás características da convocatoria do proxecto
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

RET.
ANUAL
TC

RETRIBUCIÓNS DENDE 01-01-2021
Soldo base

Categoría

TC
Dedicación

1.214,39 €

857,75 €

155,61 €

Proxecto*

Total
2.227,75 €

30.877,30 €

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
* Carácter persoal ligado ás características da convocatoria do proxecto
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

RET. ANUAL DENDE 01-012021
TC

RETRIBUCIÓNS DENDE 01-01-2021
TC

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)

Soldo base

Categoría

Equiparación

Total

1.248,93 €
1.248,93 €
1.070,22 €
948,41 €

335,03 €
335,03 €
232,33 €
314,84 €

183,74 €
183,74 €
156,87 €
145,12 €

1.767,70 €
1.767,70 €
1.459,42 €
1.408,37 €

24.747,80 €
24.747,80 €
20.431,88 €
19.717,18 €

Na anualidade do 2020 as retribucións para novas contratacións serán do 60 % da retribución total, agás para a categoría de técnico/a especialista de investigación (III.1), que será do 65 %. A partir do primeiro ano as retribucións incrementaranse un 5
% anual ata acadar o total establecido na táboa anterior.
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

