
 
 

 

 

 
 

PROGRAMA DE APOIO Á ETAPA DE FORMACIÓN POSDOUTORAL 2022 

 
Certificado de pertenza da persoa candidata a un grupo / agrupación / centro singular / 

Unidade de excelencia María de Maeztu / Programa Oportunius 
 

Dulce María García Mella, Secretaria Xeral da Universidade de Santiago de Compostela, 
 
CERTIFICA:  

Que o candidato/a que a continuación se indica cumpre as condicións sinaladas neste documento 
 

DATOS DO CANDIDATO/A  POSDOUTORAL  

Apelidos, nome: NIF/NIE: 
DATOS DO COORDINADOR/A DO GRUPO / EQUIPO / DIRECTOR/A DO CENTRO OU AGRUPACIÓN 
Apelidos, nome: 
Código do grupo: 
Nome e código do grupo no está 
integrada  

Ano da convocatoria na que obtivo 
financiamento:  

 
 

CONDICIÓNS ESPECÍFICAS QUE CUMPLE O SOLICITANTE (debe marcar cun “X” so unha das condicións 
que se cumpran, de cumprir varias marcar unicamente a de maior puntuación) Ptos 

Pertence a persoa candidata a un grupo con potencial de crecemento que contase con financiamento 
nalgunha das convocatorias de 2019 a 2021  1,0 
Pertence a un grupo de referencia competitiva que contou con financiamento nalgunha das convocatorias de 
2018 a 2021  2,5 
Pertence a un equipo de investigación dirixido por persoal investigador baixo a modalidade de investigador 
distinguido contratado pola Gain (programa Oportunius), ao abeiro do Decreto 64/2016 (DOG número 112, do 
14 de xuño), polo que se regula o réxime de contratación pola Gain de persoal investigador baixo a modalidade 
de persoal investigador distinguido 

 2,5 

Pertence a un centro de Excelencia Severo Ochoa, radicados en Galicia e con axuda vixente.  5 

Pertence a unha Unidade de Excelencia María de Maeztu acreditada pola Axencia Estatal de Investigación  5 

Pertence a un centro de investigación singular recoñecido no ano 2019.  5 
 
 

A persoa coordinadora do grupo de investigación 

 

Asdo 

A persoa directora da agrupación / centro singular / Unidade de 
excelencia María de Maeztu / Programa Oportunius 

 
 
 

Asdo 
Certificase por delegación da Secretaria Xeral.  

Resolución reitoral do 30/04/2020 
O Xefe da Subárea de Convocatorias e programas RRHH 

Manuel Boquete Botana 
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