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O 5 de decembro publicouse no BOE a Resolución do 1 de decembro de 2014 da Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y 
Competitividad, pola que se aproba a convocatoria correspondente ao ano 2014 de diversas 
actuacións contempladas no Subprograma estatal de formación e no Subprograma estatal 
de incorporación, do Programa estatal de promoción do talento e a súa empregabilidade: 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/05/pdfs/BOE-A-2014-12698.pdf 
 

De maneira concreta, se convocan axudas para as seguintes actuacións: 
a) Contratos Ramón y Cajal 
b) Ayudas para contratos Juan de la Cierva-formación 
c) Contratos de personal técnico de apoyo a la I+D+I. 
d) Ayudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación 
 

Co obxecto de elaborar a presentación da solicitude de participación da UDC na primeira 
destas actuacións, ábrese un prazo ata o día 15 de xaneiro, ás 14:00, para remitir a esta 
vicerreitoría (xunto coa documentación que máis abaixo se indica) as propostas dos grupos 
e unidades de investigación inscritos no catálogo da UDC. As propostas, asinadas pola 
persoa que coordine o grupo ou unidade, se enviarán obrigatoriamente por correo 
electrónico a esta vicerreitoría (vit@udc.es). A solicitude de participación da UDC será 
finalmente elaborada pola Comisión de Investigación, que terá en conta a documentación 
aportada en cada proposta, a avaliación do grupo levada a cabo pola ANEP e a situación 
docente da área de coñecemento conforme os criterios que se recollen no anexo I desta 
convocatoria interna.  

Disposicións específicas para o subprograma Ramón y Cajal  
Contenido das solicitudes dos grupos de investigación:  

1.- Informe do Consello de Departamento. Se ben as solicitudes do Programa Ramón y Cajal 
se fan por áreas temáticas, as propostas deben vir referidas a unha área de coñecemento, e 
ser informadas polo departamento que inclúa dita área no que se incorporaría a persoa 
contratada.  

2.- Compromiso do Consello de Departamento de que os investigadores que sexan 
contratados ao abeiro destas axudas poderán prestar colaboracións complementarias en 
tarefas docentes, a petición propia, por un máximo de 80 horas anuais. 

3.- Descrición e motivación do contrato ofertado, así como a súa adecuación aos planos da 
institución, asinada pola persoa que coordine o grupo de investigación que formule a 
proposta (máx. 700 caracteres). Deberase especificar con detalle a motivación da oferta da 
praza, substitución/xubilación de persoal, fortalecemento de novas estruturas de I+D, 
potenciación de liñas novidosas ou estratéxicas da institución, etc. 

4.- Un texto en castelán que recolla os datos máis relevantes do contrato ofertado, de 
modo que os candidatos poidan xulgar a súa adecuación e valorar o interese da oferta 
(máx. 750 caracteres). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/05/pdfs/BOE-A-2014-12698.pdf
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Os documentos 1-3 se enviarán, a ser posible, nun único arquivo con formato pdf. O 
documento 4 haberá de enviarse obrigatoriamente en formato doc ou docx. 
 
A UDC resérvase a posibilidade de seleccionar determinadas áreas estratéxicas de 
investigación ou de difícil captación de investigadores que poidan resultar críticas para o 
futuro da nosa institución. 
 
O procedemento interno para elaborar a presentación da solicitude da UDC nas restantes 
actuacións recollidas nesta convocatoria do MINECO se detallará nos próximos días. 
 
A Coruña 2 de xaneiro de 2015 

 
Ricardo Cao Abad 
Vicerreitor de Investigación e Transferencia 
 
 


