IV.B - BOLSAS DE FORMACION NO CENTRO DE APOIO
CIENTÍFICO TECNOLÓXICO A INVESTIGACIÓN (C.A.C.T.I.)
DA UNIVERSIDADE DE VIGO
1.-OBXECTIVOS
O obxectivo desta convocatoria é subvencionar a formación e aprendizaxe de estudantes de
programas de doutoramento ou máster impartidos pola Universidade de Vigo no dominio das
técnicas utilizadas nos servizos que se prestan no Centro de Apoio Científico Tecnolóxico a
Investigación (C.A.C.T.I.).
Convócanse tres bolsas, cos seguintes perfís:
•

1 para Determinación Estrutural-Unidade de Difracción de RX de monocristal

•

1 para Microscopía Electrónica, área de Ciencias da Vida.

•

1 para Secuenciación de ADN

2.- APLICACIÓN ORZAMENTARIA
Estas axudas financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria CAT1 131H 482.99 Bolsas
estudantes, Outras.
3.- SOLICITANTES
•

Estar matriculado/a no momento do inicio do desfrute da bolsa nalgún dos programas
de doutoramento ou máster da Universidade de Vigo a tempo completo, e manter a
devandita vinculación durante o desfrute da bolsa. Pedirase a acreditación da
matrícula, no caso de concesión da axuda, con anterioridade á aceptación da bolsa.

•

Posuír segundo o perfil das bolsas as seguintes titulacións:
- Determinación Estrutural: Grao ou Licenciatura en Química, Ciencias do Mar ou
Bioloxía.
- Microscopía Electrónica: Grao ou Licenciatura en Bioloxía, Ciencias do Mar ou
Química
- Secuenciación de ADN: Grao ou Licenciatura en Bioloxía, Ciencias do Mar ou
Biotecnoloxía.

•

- Estar incorporado/a ou comprometer a súa incorporación a un grupo de investigación
da Universidade de Vigo rexistrado no Servizo de Investigación; neste segundo caso
pedirase a acreditación da alta efectiva no grupo, no caso de concesión da axuda, con
anterioridade ao inicio do desfrute da mesma.
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4.- FORMALIZACIÓN DAS SOLICITUDES
As solicitudes en modelo normalizado IV.B, dirixiranse ao sr. reitor da Universidade de Vigo,
xunto coa seguinte documentación:
•

Fotocopia do D.N.I., ou equivalente.

•

Curriculum Vitae con documentos acreditativos estructurado nos seguintes apartados:
formación académica (titulacións, cursos de formación, etc.), experiencia profesional
(acreditada con copia dos contratos de traballo), experiencia investigadora
(publicacións, participación en proxectos, estancias de investigación, etc.). Rematado o
prazo de presentación de solicitudes non se admitirá documentación relativa aos
méritos.

•

Certificación académica detallada dos estudos que deron acceso aos estudos de máster
ou doutoramento na que figuren as calificacións obtidas, as súas datas de obtención e o
número exacto de convocatorias investidas en cada materia (copia simple para as
titulacións obtidas na Universidade de Vigo e orixinal ou copia compulsada para as
obtidas noutras Universidades). Non serán válidas as certificacións extractadas do
expediente académico.
No caso de estudos validados, será requisito indispensable a presentación da
certificación académica, de idénticas características, para os estudos de orixe.
A persoa que acceda ao 2º ciclo dunha licenciatura a través do correspondente curso de
adaptación, por estar en posesión dun título de diplomado ou diplomada ou por ter
realizado o 1º ciclo dalgunha titulación que permita o acceso ao 2º ciclo, para efectos
de determinar a media do expediente académico, deberán achegar ademais da
certificación correspondente ao curso de adaptación e a do segundo ciclo, a referente á
diplomatura ou aos estudos de 1º ciclo realizados.
Aos efectos de certificación de equivalencia de cualificacións, os/as solicitantes
deberán presentar as notas medias proporcionadas polo Ministerio de Educación,
Cultura

e

Deporte

(http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html).
Esta convocatoria permanecerá aberta ata o 28 de abril de 2017
6.- PERÍODO DE DESFRUTE E CONTÍA
O período de desfrute será dun ano a contar dende o 1 de outubro de 2017.
A dotación total da bolsa será de 9.000 € (custos incluídos), que serán aboados en pagos
mensuais.
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7.- AVALIACIÓN E SELECCIÓN
A Comisión de Investigación, delegada do Consello de Goberno, arbitrará os mecanismos e
medios para proceder á avaliación e selección das solicitudes presentadas tomando como base
os seguintes criterios:
•

Nota media do expediente académico de cada solicitante en relación coa nota media da
titulación. No caso de titulacións non preferentes, a nota media terá unha redución que
determinará a Comisión de Investigación.

•

Informe/valoración emitido pola dirección do C.A.C.T.I. sobre o currículum vitae do/a
solicitante, ata un máximo de 1 punto.

Quedarán excluídas as persoas que teñan concedida unha axuda IV.C - Bolsas de formación na
Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT), VI.D – Bolsas de formación no Centro de
Investigación, Transferencia e Innovación (C.I.T.I.), ou quen xa gozase desta bolsa durante
dúas convocatorias.
8.- CONDICIÓNS DO DESFRUTE DA BOLSA E OBRIGAS DOS BOLSEIROS E
BOLSEIRAS
O desfrute desta axuda é incompatible con calquera outra axuda de análoga natureza financiada
con fondos públicos ou privados españois ou comunitarios así como con carácter xeral, coa
percepción de calquera contía que teña natureza salarial ou que supoña contraprestación
dineraria. Non obstante, as axudas de este programa sí serán compatibles coas percepcións que
procedan de tarefas docentes ou investigadoras directamente asociadas coa actividade de
investigación desenvolta polo persoal investigador en formación e cos complementos
provenientes do seu proxecto de I+D, de contratos realizados en aplicación a Lei Orgánica
6/2001, de 21 de decembro de Universidades, debendo neste caso ser comunicadas á
Vicerreitoría de Investigación e Transferencia para a súa autorización previa. As persoas
beneficiarias deberán comunicar ao órgano concedente se se produce o caso, a obtención
doutras axudas, subvencións, ingresos ou recursos de natureza similar á concedida, que lles
cheguen tan pronto teñan coñecemento o que poderá supoñer a minoración ou rescisión da
actual axuda, segundo a consideración da Vicerreitoría de Investigación e Transferencia.
A colaboración prestada polas persoas beneficiarias da bolsa será de 20 horas/semana e
dependerán directamente da dirección do C.A.C.T.I. Como se explica nos obxectivos do
programa, estas axudas son de formación e aprendizaxe de estudantes de programas de
doutoramento ou máster polo que os beneficiarios e beneficiarias terán dereito a participar en
congresos e reunións científicas así como a realizar estadías de formación noutros centros de
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investigación ata un máximo de 1 mes/ano previa solicitude razoada á dirección do C.A.C.T.I.
e aprobación pola mesma.
Estas bolsas non establecen relación contractual coa Universidade de Vigo, nin compromiso de
futura incorporación a mesma.
A aceptación da bolsa farase mediante documento asinado polo bolseiro ou bolseira no que se
compromete a cumprir tódalas condicións recollidas nas presentes bases, e iniciaranse entón os
trámites para proceder aos correspondentes pagamentos.
As persoas beneficiarias da bolsa están obrigadas a comunicar á Vicerreitoría de Investigación
e Transferencia, se é o caso, a renuncia á bolsa tan pronto como se produza a causa que a
determine.
Cando un bolseiro ou bolseira cese, será substituído por un/unha das suplentes, sempre que
reste un período igual ou superior a 6 meses.
Quen se beneficie da bolsa, durante os tres últimos meses (ou cando renuncie ou cese) de
desfrute da bolsa, deberá remitir á Vicerreitoría de Investigación e Transferencia unha
memoria que reflicta a totalidade do labor formativo realizado e os seus resultados, facendo
especial referencia aos obxectivos acadados. Nesta memoria necesariamente deberá figurar o
visto e prace da dirección do C.A.C.T.I.
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