
La participació a la convocatòria suposa l’acceptació de tots els requisits, normes i resolucions 
adoptades pels promotors de l’ajut.

CONVOCATÒRIA DE BEQUES RECERCA 2016 
IR-SJD

OBJECTIU

Finançar dos ajuts per a la contractació de personal per a la realització d'un projecte de 
recerca dirigit per investigadors dels grups de l 'Hospital Sant Joan de Déu.

La durada de l’ajut serà de 3 anys.

S'ofereix un contracte laboral a jornada completa amb la Fundació Sant Joan de Déu amb 
un salari de 27.000 €/any cost empresa.

QUI POT SOL·LICITAR L’AJUT

Podran ser sol·licitants dels ajuts els membres dels grups de recerca de l’Hospital Sant 
Joan de Déu.

LIMITACIONS

Limitacions a la sol·licitud:

· Només es podrà presentar una sol·licitud per investigador principal.
· L’investigador que obtingui una beca en aquesta convocatòria no es podrà 

presentar a futures convocatòries fins que finalitzi l’execució del projecte guanyador.

Limitacions a la concessió:

· El nombre màxim de concessions està limitat a 1 beca per cada grup de recerca.

PERIODE DE SOL·LICITUD

Del 14 de Novembre al 15 de Desembre de 20196. No s’acceptarà cap sol·licitud lliurada
fora de termini.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Els interessats presentaran la següent documentació:

1) Memòria de la proposta en model normalitzat.
2) Currículum vitae de l’investigador principal del projecte. El format de CV pot ser format 
FIS o CVN. 

La presentació de les sol·licituds serà a través de l’adreça de correu electrònic:
comité-recerca@fsjd.org.



La participació a la convocatòria suposa l’acceptació de tots els requisits, normes i resolucions 
adoptades pels promotors de l’ajut.

QUANTIA I PAGAMENT

Els 2 ajuts concedits en aquesta convocatòria tindran una durada de tres anys. El contracte 
es celebrarà entre el beneficiari i la Fundació Sant Joan de Déu segons el que estableix la 
legislació aplicable.

La dotació econòmica és de 27.000 € anuals, inclòs el cost empresa, dels quals l’Hospital 
Sant Joan de Déu finançarà el 75% i la Fundació Sant Joan de Déu el 25% restant.

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ

1. Admissió- Un cop rebuda i revisada la documentació s’enviarà un correu electrònic  
amb la confirmació de la correcta recepció de la mateixa.

2. Avaluació- Les sol·licituds admeses seran avaluades per una comissió de selecció 
mixta (membres externs i interns) conforme als següents criteris d’avaluació:

- Interés del projecte de Recerca (50%)

o Qualitat científico-tècnica:

a. L’ interès científic dels objectius proposats, la seva originalitat i el rigor en les 
hipòtesis plantejades.

b. La viabilitat tècnica i econòmica del projecte i la possibilitat de completar-ho 
en 3 anys.

o Transferibilitat de resultats. Propostes orientades al pacient a la població a través 
d'activitats de transferència, com ara guies de pràctica clínica, innovació en 
procediments diagnòstics, implementació i desenvolupament de noves estratègies 
terapèutiques o investigació de factors epidemiològics rellevants per a la salut de la 
població.

- Valoració del CV de l’investigador principal del projecte (30%)

- Interés estratègic per a la institució (20%)

o Projecte col·laboratiu on participi més d’un grup en el marc de l’Institut de Recerca 
Sant Joan de Déu (IR-SJD).

3. Resolució- Durant el mes de febrer de 2017 es faran públics els resultats de la resolució 
d’aquesta convocatòria.


