Priorització interna
Per a la contractació de personal investigador novell per a l’any 2019 (FI-DGR)
Criteris de priorització de candidats, segons normativa

a)

Nota mitjana de l’expedient acadèmic
-

Nota mitjana dels estudis de grau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura tindrà un
pes del 80% en el total de la nota d’aquest apartat
Nota mitjana dels estudis de màster tindrà un pes del 20%
Si s’accedeix al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, la nota
mitjana de l’expedient de la llicenciatura/grau/enginyeria/diplomatura computa el
100%

b) Valoració del grup de Recerca on s’integra
el/la candidat/a
c)

40 %

Projectes d’R+D+I concedits
Publicacions (darrers 3 anys)

Política científica de l’entitat
-

30 %

30 %

Activitat investigadora del/la candidat/a
Publicacions del/la candidat/a
Altres mèrits presentats pel/la candidat/a
Participació a Congressos per part del/la candidata
Valoració del projecte d’investigació on s’incorpora el/la candidat/a

a) Expedient acadèmic (30 punts)
Es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient presentat per la persona candidata a l’ajut
(80% llicenciatura, grau, etc. i 20% màster).
b) Valoració del Grup de Recerca on s’integra el/la candidat/a (40 punts)
-

c)

Projectes d’R+D+I concedits
(0.2 punt per projecte)
Publicacions (darrers 3 anys)
(0.2 punt per publicació ISI)

2 punts
2 punts

Política científica de l’entitat (30 punts)
-

Activitat investigadora del/la candidat/a
Experiència professional, estades de recerca i pràctiques
1
Centres Nacionals (0.1 punt per cada 3 mesos)

0.8 punts

-

-

Centres Internacionals (0.2 punts per cada 3 mesos)
Publicacions del/la candidat/a
(0.3 punts per publicació amb factor d’impacte)
Altres mèrits de recerca presentats pel candidat/a:
Beques, ajuts i altres premis de caràcter universitari
(0.1 punt per mèrit presentat)
2
Participació a Congressos per part del/la candidata
(0.1 punt per congres)
Valoració del projecte d’investigació
o Interès del projecte
o Originalitat del projecte
o Metodologia del projecte
o Concordança amb les línies de recerca

1.2 punts
0.2 punts

0.3 punts
0.5 punts

(1) S’entendrà per centre nacional aquell en el que el candidat/a hagi cursat els estudis.
(2) Es tindran en compte els congressos on el/la candidat/a hagi presentat pòster, comunicació, etc.
Priorització per la Comissió d’Avaluació

