
 
 

 

 

 

Axudas de apoio a etapa predoutorais   

Convocatoria 2022 
 

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 

Aumenta a duración destas axudas a catro anos. Durante este cuarto ano da axuda, poderase 
proseguir coa actividade predoutoral; ou ben, no caso de que se lea a tese durante o terceiro 
ano da axuda, o contrato vixente poderase transformar nun contrato de capacitación para a 
formación posdoutoral. 

A selección das persoas candidatas farase en fases e non se esixirá o requisito de estar 
matriculado nun programa de doutoramento; agora ben, nas respectivas solicitudes deberá 
existir un compromiso de matriculación da persoa candidata nun programa de 
doutoramento dunha universidade do Sistema Universitario de Galicia; ademais, con cargo 
a esta convocatoria finánciase a matrícula de doutoramento das persoas seleccionadas. 

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 durante os tres primeiros anos, 
29.000 € durante o cuarto ano. 30.000 € no caso de que a persoa candidata acceda ao 
contrato de capacitación para a formación posdoutoral. 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  la estancia 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 (28/02/2022) 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 2022 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. 

13 de febreiro de 2022 
 

  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220131/AnuncioG0598-070122-0007_gl.pdf


 
 

 

 

 

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: 

13-02-2022 as 23:59 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: 
 

22-02-2022 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 16213 - 8818 16253 
 

 

FORMULARIOS : 

Declaración interese USC ACCESO DECLARACIÓN ONLINE 

Solicitude Sede Xunta ACCESO A SEDE ELECTRÓNICA XUNTA 

Certificado USC director tese 
CERTIFICADO GRUPO USC DIRECTOR TESE 

Certificado de grupo do director de tese   

Anexo III ANEXO III   

Anexo IV ANEXO IV   

Anexo V 
Achegarase 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   

https://nubeusc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/david_martinez_usc_es/ERzhBsNA53ZMrpdy1Om5lLMB4m0ObKrUPmzErhYmPq-RnQ?e=SLEzUR
http://www3.usc.es/riaidt/ControlHorarios/Xacus
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED481A&ano=2022&numpub=1&lang=es
mailto:recursoshumanos.programas@usc.es
mailto:promocioncientifica.educacion@xunta.gal
http://www3.usc.es/riaidt/ControlHorarios/Xacus
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED481A&ano=2022&numpub=1&lang=es
http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/5403_gl.pdf
http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/5404_gl.pdf
http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/5405_gl.pdf
http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/5406_gl.doc


 
 

 

 

 

Proxecto de tese de 
investigación PROXECTO DE TESE DE INVESTIGACIÓN  

Informe da CAPD (modelo 
opcional) INFORME DA CAPD   

Declaración Responsable DECLARACIÓN RESPONSABLE DA PERSOA INTERESADA  

 

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 

Titorial para realizar a declaración de interese no XACUS 

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 

http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/5407_gl.doc
http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/5408_gl.docx
http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/5422_gl.pdf
http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/5409_gl.pdf
http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/5410_gl.pdf

