
Universitat
‘ii~ir de les Illes Balears

Convocatória per a la concessió d’ajudes per estades breus de joves investigadors
convidats

Es convoquen ajudes per estades breus dejoves investigadors convidats.

1. Els candidats han de ser doctors amb un currículum excellent i que facin la seva tasca
professional en universitats o centres d’investigació estrangers. Els candidats han d’haver
llegit la tesi doctoral amb posterioñtat a l’any 2008. Els investigadors convidats han de
signar la seva incorporació (els dos primers dies) i la seva finalització d’estada (els dos
últims dies). Així mateix, els investigadors convidats hauran de presentar un permís per escrit
de la institució d’origen per fer l’estada a la UIB.

2. Les sollicituds les han de presentar els investigadors de la UIB a través dels seus
departaments o instituts de recerca. Cada investigador de la UIB pot presentar una única
sollicitud. Totes les sollieituds seran avaluades perla comissió avaluadora de l’OSR.

3. La durada mínima de les estades és de tres setmanes i la máxima de dos mesos. Les
estades s’han de realitzar en el període que va de 1’ 1 de juliol al 31 de desembre de 2015. Els
joves investigadors convidats s’han d’incorporar en el període previst excepte causes de força
major, degudament justificades.

4. La dotació total máxima per a cada ajut concedit será de 2.000,00 euros al mes, incloent
les obligacions fiscals que pertoquin.

5. Els investigadors de la UIB poden obtenir estades d’investigadors convidats per un máxim
de cine mesos cada dos anys. Addieionalment, els investigadors convidats no podran gaudir
d’estades en convocatóries eonsecutives. Per a l’aplicació d’aquest article es tindran en
compte també les ajudes obtingudes en el marc del programa de professors convidats de la
UIB.

6. El termini per a la presentació s’obre el dia de publicació d’aquesta convocatória i es
taucará 1’ 11 de juny de 2015. La instáncia s’haurá de registrar al Registre General de la UIB,
a les unitats de registre en funcionament als centres de la UIB, o en la forma que s’estableix a
l’article 38.4) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régimjurídie de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

La instáncia, juntament amb la convocatória i la documentació que s’ha d’adjuntar, la podeu
trobar al lloc web del programa de foment a la recerca, a l’adreça d’internet:
http:/uinvw.uib.es/recerca/ajuts/.



7. La Universitat de les Illes Balears subscriurá l’assegurança que pertoqui en aquests casos.

8. Si no hi ha disponibilitat pressupostária per acceptar totes les sollicituds, s’aplicará el
barem següent:

8. 1. El curriculum vitae de l’investigador convidat (un máxim de 10 punts).
S’eliminaran els candidats amb puntuació inferior a 4 en aquest apartat.

8. 2. La productivitat científica de l’investigador de la UIB que convida durant els
darrers cinc anys: 2010-2014 (un máxim de 5 punts). Les valoracions es faran seguint el
barem del GREC. La puntuació dels candidats será proporcional a la valoració de
l’investigador que convida, i es donará la máxima puntuació al candidat presentat per
l’investigador amb més valoració.

8. 3. Les publicacions científiques conjuntes entre l’investigador convidat i algun
membre o membres del grup de recerca al qual pertany linvestigador que convida (un
máxim de 5 punts).

8. 4. Els ingressos generats a la UIB en tasques de recerca per linvestigador que
convida durant els darrers cinc anys: 2010-2014 (un máxim de 5 punts). Per el cálcul
d’aquests ingressos s’utilitzará la informació de que disposa l’OSR. La puntuació dels
candidats será proporcional a la valoració de l’investigador que convida, i es donará la
máxima puntuació al candidat presentat per l’investigador amb més valoració.

8. 5. Puntuacions addicionals:

5 punts addicionals si és la primera visita de l’investigador convidat.

2 punts si l’investigador ja ha gaudit únicament d’una estada com a investigador
convidat.

9. La resolució de la convocatória es fará abans de l’l de Juliol de 2015 i es publicará a
l’adreça següent: http://www.uib.es/recerca/ajuts/.

10. La present convocatória i tots els actes administratius que es derivin d’aquesta
convocatória es poden impugnar en els casos i en la forma establerts per la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de régim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.~

El Vicere~~~stigació i Postgrau,

Palma, 22 de maig de 2015


