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UNITAT D’ASSESSORAMENT I SUPORT LABORAL A LA RECERCA-SP (UASLR): 

A la UPC, la gestió d’aquestes convocatòries i del personal finançat per projectes,
correspon a la Unitat d’Assessorament i Suport Laboral a la Recerca-SP (UASLR), que
està integrada dins del Servei de Personal.

Les seves funcions principals són:
- Assessorament per al personal que treballa en la investigació i en els grups de

Recerca de la Universitat.
- Assessorament per a una correcta gestió de Recursos Humans, garantint el

compliment dels diversos marcs normatius.
- Pont en la gestió d'un àmbit que se situa a mig camí entre l'àrea de Recerca i

Innovació i l'Àrea de Personal (gestió de Recursos Humans) a la organització.
- Facilitar els canals de comunicació, col·laborant estretament amb els tècnics

de projectes nacionals i europeus.

Podeu trobar tota la informació sobre les convocatòries, a través de la nova web de
Recerca, Desenvolupament i Innovació RDI): https://rdi.upc.edu/ca/uaslr

La UASLR atén als/les usuaris/es i Gestors/res, a través de les seus que té als
diferents Campus/UTG. La informació de contacte la podeu trobar a l’enllaç:
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/contacte/contactar-uaslr

https://rdi.upc.edu/ca/uaslr
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/contacte/contactar-uaslr
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ORGANISME CONVOCANT: Universitat Politècnica de Catalunya – UPC

DESCRIPCIÓ: L’Objectiu d’aquesta convocatòria és el de fomentar la captació i atracció
de talent d’investigadores i d’investigadors que s’incorporen en els diferents grups de
recerca de la universitat mitjançant l’atorgament d’uns ajuts per contractar personal
investigador predoctoral, que permetin la seva dedicació a temps complet als estudis
conduents a l’obtenció del títol de Doctor o Doctora i a potenciar la recerca en els
diferents àmbits estratègics de la institució.

DURADA: 3 anys

FINANÇAMENT: El finançament és del 100%, durant els tres anys de contracte, per als
5 primers ajuts concedits i del 50%, per a la resta (normalment, són 5 ajuts més).

El cofinançament del 50%, en xifres, és el següent:

▪ 1er i 2on any: 10.403,52€, per any

▪ Tercer any: 10,870,51€.

CALENDARI PREVIST PUBLICACIÓ : Juny – Juliol

DOCÈNCIA: Opcional amb màxim de 60hs/any (i màxim de 180hs en el total del
contracte)

REQUISITS:
1. Estar admès a algun programa de doctorat.
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REQUISITS:

2. Estar matriculat o matriculada el curs vigent, de la tutela acadèmica del programa
doctorat en el moment de l'acceptació. Els programes de doctorat han de ser de la
UPC.

3. Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa
anàloga d'una durada superior a 12 mesos.

4. Tenir un expedient acadèmic amb una nota mitjana ponderada igual o superior a 6,5,
obtinguda per l'aplicació de l'escala 0-10.

En el cas d'estudis cursats a universitats espanyoles on la qualificació utilitzi l'escala 0-4
caldrà traslladar aquesta nota a l'escala 0-10.

En cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic ha d'estar
calculada d'acord amb el que disposen les resolucions de 20 de juny i 21 de juliol de 2016
de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

5. Les persones que s'encarreguin de la direcció del projecte de tesi del/de la candidat/a
han de ser PDI i tenir una vinculació permanent a la UPC o un contracte laboral que
excedeixi els tres anys de l'ajut.
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ORGANISME CONVOCANT: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Ayudas
para contratos predoctorales para la formación de doctores)

DESCRIPCIÓ: Els ajuts tenen com objecte la formació de doctors mitjançant el
finançament de contractes laborals, en la modalitat de contracte predoctoral, a fi que
investigadors en formació, realitzin una tesis doctoral associada a un projecte
d’investigació finançat.

DURADA: 4 anys

FINANÇAMENT: El finançament és del 100%, durant els quatre anys de contracte.

CALENDARI PREVIST PUBLICACIÓ : Setembre 2020

DOCÈNCIA: Opcional amb màxim de 60hs/any (i màxim de 180hs en el total del
contracte)

REQUISITS:

1. Estar matriculat/a o admès/a, a un programa de doctorat en el moment de presentar la
sol·licitud, o estar en disposició d'estar-ho en la data de formalització del contracte.

2. No pot participar en aquesta convocatòria:

• Qui hagi iniciat, prèviament a la presentació de la sol·licitud, la seva formació
predoctoral amb finançament d'altres ajuts destinats a la formació predoctoral.

• Qui estigui en possessió del títol de doctor/a.

• Qui hagi gaudit, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d'un contracte
predoctoral per temps superior a dotze mesos.
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ORGANISME CONVOCANT: Ministerio de Educación y Formación Profesional (Ayudas
para la formación de Profesorado Universitario).

DESCRIPCIÓ: Són ajuts destinats a la formació investigadora en programes de doctorat,
per a la consecució del Títol de Doctor/a i l'adquisició de competències docents
universitàries, en qualsevol àrea de coneixement científic, que facilitin la futura
incorporació d’aquestes persones al sistema espanyol d’educació superior, i
d’investigació científica.

DURADA: 4 anys

FINANÇAMENT: El finançament és del 100%, durant els quatre anys de contracte.

CALENDARI PREVIST PUBLICACIÓ : Octubre-Novembre 2020.

DOCÈNCIA: Obligatòria amb màxim de 60hs/any (i mínim 90hs i màxim 180hs en el total
del contracte)

REQUISITS:

Estar matriculat en un programa de doctorat en una universitat espanyola o estar cursant
un màster universitari oficial que doni accés a un programa de doctorat.
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ORGANISME CONVOCANT: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (Ajuts
per a la Contractació de Personal Investigador Novell).

DESCRIPCIÓ: Per a la contractació de personal investigador novell i promoció de la
qualitat en la recerca, incorporant personal investigador predoctoral en formació en grups
de recerca i en projectes de recerca, innovació i desenvolupament, per afavorir la
professionalització del personal investigador i incidir en la capacitat investigadora de les
entitats, impulsant activitats de recerca d'impacte internacional i enfortint la generació de
coneixement i la seva transferència.

DURADA: 3 anys.

FINANÇAMENT: El finançament és del 100%, durant els tres anys de contracte.

CALENDARI PREVIST PUBLICACIÓ : Setembre-Octubre 2020.

DOCÈNCIA: Opcional amb un màxim de 60hs/any.

REQUISITS:

1. Complir els requisits d'accés al doctorat establerts per la pròpia convocatòria en el
moment de presentar la sol·licitud.

2. Estar acceptat/da en el programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari
de Catalunya.

3. Estar matriculat/da en un programa de doctorat d'una universitat del sistema
universitari de Catalunya.
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REQUISITS:

4. No haver gaudit d'aquest ajut, ni totalment ni parcialment, en convocatòries anteriors ni 
haver gaudit de més de 12 mesos de cap altre contracte de personal investigador 
predoctoral en formació en el marc de l'article 21 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la 
Ciència de la Tecnologia i la Innovació.

5. No estar en possessió del títol de doctorat.

6. Disposar d'una nota mitjana mínima d'expedient acadèmic per als estudis de
llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura
tècnica igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10).

En cas que l'estudi s'hagi cursat dins del sistema universitari de l'Estat espanyol i la
qualificació de l'expedient acadèmic utilitzi l'escala de 0 a 4, la nota mitjana s'ha de
calcular d'acord amb el model de Declaració de nota mitjana de l'AGAUR.

En el cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic s'ha de
calcular d'acord amb el que disposen les resolucions vigents del Ministeri d'Educació i
Formació Professional d'equivalències de notes mitjanes.

7. Les persones candidates s'han d'incorporar o relacionar en alguns aspectes que
afavoreixin la realització de la seva tesi doctoral i la seva formació en recerca a un
projecte de recerca competitiu o a un contracte o conveni de recerca o de transferència
de coneixement amb entitats públiques o empreses privades.
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Nom 
convocatòri
a

FPI-UPC FPI-MICINN FPU-MICINN FI-AGAUR MARIE CURIE

Organisme UPC MICINN MICIN AGAUR European
Commission

Durada 3 anys 4 anys 4 anys 3 anys Segons 
convocatòria

Darrera 
Convocatòri
a

Convocatòria Convocatòria Convocatòria Convocatòria Convocatòria

Docència

Opcional amb 
màxim de 
60h/any (i 
màxim de 
180h en el 

total del 
contracte)

Opcional amb 
màxim de 
60h/any (i 
màxim de 
180h en el 

total del 
contracte)

Obligatori amb 
màxim de 
60hs/any (i 
mínim 90h i 
màxim 180h 
en el total del 

contracte)

Opcional amb 
màxim de 
60h/any

Consultar 
convocatòria

https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/contractacio/Predoctoral/resolveuid/4d6ec2b1ce9d4339ac483ac6b63b9fe3
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/contractacio/Predoctoral/resolveuid/bbc3503ccce04943b1dd338124b73dcf
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/contractacio/Predoctoral/resolveuid/e702dd7db0fe4b48a1be47122c2c0f58
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/contractacio/Predoctoral/resolveuid/9eaa3ddff3d948e4b474a11374c3be1a
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en
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Nom 
convocatòr
ia

FPI-UPC FPI-MICINN FPU-MICINN FI-AGAUR MARIE CURIE

Finançame
nt

El finançament 
és del 100%, 
durant els tres 
anys de 
contracte, per als 
5 primers ajuts 
concedits i del 
50%, per a la 
resta 
(normalment, 
són 5 ajuts més).
El 50%, en 
xifres, és:
. 1er i 2on any: 
10.403,52€
. 3è any: 
10,870,51€

El finançament 
és del 100%, 

durant els 
quatre anys de 

contracte.

El finançament 
és del 100%, 

durant els 
quatre anys de 

contracte.

El finançament 
és del 100%, 
durant els tres 

anys de 
contracte

El finançament 
és del 100%, 
durant els tres 

anys de 
contracte

Calendari
Publicació al 
Juny-Juliol

Publicació al 
Setembre

Publicació a 
l’octubre-
Novembre

Publicació al 
Setembre-
Octubre

Ofertes durant 
tot l’any
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ORGANISME CONVOCANT: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (Ajuts
per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i
tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós).

DESCRIPCIÓ: Regular els ajuts en règim de concurrència competitiva per a la
contractació i la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de
ciència i tecnologia.

DURADA: 3 anys.

FINANÇAMENT: El finançament és del 100%, durant els tres anys de contracte.

CALENDARI PREVIST PUBLICACIÓ : Desembre 2020.

DOCÈNCIA: Opcional amb màxim de 80hs/any.

REQUISITS:

1. Haver obtingut el títol de doctor entre les dates previstes en la convocatòria.

El període d'obtenció del títol de doctorat es pot ampliar si la persona candidata justifica
haver gaudit d'un període de baixa per maternitat o paternitat o haver tingut a càrrec
menors de 6 anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, haver patit
una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica o tenir reconegut l'estatus de
persona refugiada segons la Convenció de Ginebra de 1951.

2. Tenir, en el moment d'incorporar-se a l'entitat receptora, un mínim de dos (2) anys
d'experiència postdoctoral fora de l'Estat espanyol, que es pot haver dut a terme en
institucions diferents, sempre que el període total d'estada postdoctoral sigui, com a
mínim, de dos (2) anys.

3. No haver residit o treballat a l'Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres (3)



Personal 
postdoctoral
amb 
finançament 
extern:
JUAN DE LA 
CIERVA-
FORMACIÓN 
(1)

14

ORGANISME CONVOCANT: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

DESCRIPCIÓ: Els ajuts tenen com a finalitat fomentar la contractació laboral de joves en
possessió del grau de Doctor, amb l'objectiu de completar la seva formació investigadora
postdoctoral en centres I+D espanyols, diferent a aquells en els que van realitzar la seva
formació predoctoral.

DURADA: 2 anys.

FINANÇAMENT: A partir de l'import concedit de 25.000€ anuals, el grup de recerca
haurà de cofinançar la diferència entre el cost total de la contractació i l'ajut que atorga el
Ministerio. Aquest import és aproximadament de 3.250,88€ per cadascuna de les
anualitats de l'ajut.

CALENDARI PREVIST PUBLICACIÓ: Desembre 2020.

DOCÈNCIA: Opcional amb màxim de 80h/any.

REQUISITS:

1. Sol·licitar la incorporació a un centre de I+D diferent a aquell en el que van realitzar la
seva formació predoctoral.

2. Estar en possessió del grau de Doctor.

3. No haver presentat sol·licitud de participació als ajuts Ramón y Cajal o als ajuts Juan
de la Cierva-incorporación.

4. No haver estat beneficiari/a d’un ajut de les convocatòries anteriors de les actuacions
Juan de la Cierva, Formación Posdoctoral, Juan de la Cierva-Formación o Juan de la
Cierva-Incorporación.
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ORGANISME CONVOCANT: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

DESCRIPCIÓ: Fomentar la contractació laboral de joves en possessió del grau de
Doctor, amb l’objectiu de que refermin les capacitats adquirides durant una primera etapa
de formació postdoctoral.

DURADA: 3 anys.

FINANÇAMENT: A partir de l'import concedit de 29.000€ anuals, el grup de recerca
haurà de cofinançar la diferència entre el cost total de la contractació i l'ajut que atorga el
Ministerio. Aquest import és aproximadament de 3.850€ per cadascuna de les anualitats
de l'ajut.

La convocatòria preveu un ajut addicional de 6.000€ per a fer front a les despeses
de la persona contractada directament relacionades amb l’execució de les seves
activitats d’investigació.

CALENDARI PREVIST PUBLICACIÓ : Desembre 2020.

DOCÈNCIA: Opcional amb màxim de 80h/any.

REQUISITS:

1. Estar en possessió del grau de doctor.

2. En cas de voler incorporar-se al mateix Centre de I+D en el que han realitzat la seva
formació predoctoral, haver realitzat estades en Centres de I+D diferents d’aquell en el
que han realitzat la seva formació predoctoral, durant al menys 12 mesos, després de
l’obtenció del grau de doctor.

3. No haver presentat sol·licitud de participació als ajuts Ramón y Cajal.
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ORGANISME CONVOCANT: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

DESCRIPCIÓ: Promoure la incorporació de personal investigador, espanyol i estranger,
amb una trajectòria destacada en centres d'I+D mitjançant, d'una banda, la concessió
d'ajudes d'una durada de cinc anys per a la seva contractació laboral i un finançament
addicional per a l'execució de l'activitat de recerca que es realitzi i, d'altra banda, la
concessió d'ajudes per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent en els
agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació beneficiaris d'aquestes
ajudes.

DURADA: 5 anys.

FINANÇAMENT: L'ajuda anual per a cadascun dels contractes serà de 33.720 euros.
Aquesta ajuda es destinarà necessàriament a cofinançar el salari i la quota empresarial
de la Seguretat Social de les persones contractades durant cadascuna de les anualitats,
considerades independentment. La retribució mínima que hauran de rebre les persones
contractades, que s'haurà d'indicar en cada contracte, serà de 31.600 euros bruts anuals.
El centre d'I+D ha d'assumir el cost de contractació que excedeixi de l'ajuda concedida.

Actualment, la part de cofinançament que excedeix de l’ajut concedit pel Ministeri, s’està
imputant a Capítol 1.

Al termini del contracte, en cas de produir-se l’estabilització del personal contractat, hi
ha un ajut de 100.000€ per a la creació del lloc de treball de caràcter permanent.
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FINANÇAMENT:

Addicionalment, existeix un ajut complementari de 40.000€, per a cobrir les despeses
de la persona contractada, directament relacionades amb l’execució de les seves
activitats d’investigació.

Finançat Fons Social Europeu (FSE).

CALENDARI PREVIST PUBLICACIÓ : Desembre 2020.

DOCÈNCIA: Opcional amb màxim de 80hs/any.

REQUISITS:

1. Estar en possessió del grau de doctor.

2. No haver estat beneficiària d'una ajuda de les convocatòries anteriors de l'actuació
Ramón y Cajal.
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ORGANISME CONVOCANT: Ministerio de Ciencia e Innovación.

DESCRIPCIÓ: L'objecte és l'atracció del talent investigador que ha realitzat part de la
seva carrera professional a l'estranger amb la finalitat d'afavorir la captació i formació de
capital humà investigador i la seva mobilitat en sectors d'interès estratègic nacional, així
com promoure la qualitat i la competitivitat del personal docent i investigador en les
universitats espanyoles.

DURADA: 4 anys, en la modalitat d’Investigador Distingit (Director d’Investigació).

FINANÇAMENT:

1. Modalitat sènior:

▪ 65.000 euros per part del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

▪ 25.000 euros per part de la Universidad (inclosa la quota patronal de la Seguretat
Social corresponent al contracte del docent i/o investigador).

2. Modalitat junior:

▪ 35.000 euros per part del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

▪ 15.000 euros per part de la Universidad (inclosa la quota patronal de la Seguretat
Social corresponent al contracte del docent i/o investigador).

Actualment, la part de cofinançament que excedeix de l’ajut concedit pel Ministeri, s’està
imputant a Capítol 1.
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CALENDARI PREVIST DE PUBLICACIÓ: Febrer 2020.

DOCÈNCIA: No està establerta. S’ha de pactar.

REQUISITS:

1. Ajuda Beatriz Galindo sènior: per a l'obtenció d'una ajuda Beatriz Galindo sènior es
requerirà una qualificació de la primera avaluació de la sol·licitud de la Universitat igual o
superior als 80 punts sobre 100. El docent i/o investigador haurà d'acreditar una
experiència d'almenys set anys en docència i recerca a l'estranger, a comptar des de
l'obtenció del títol de Doctor.

2. Ajuda Beatriz Galindo júnior: per a l'obtenció d'una Beatriz Galindo júnior es requerirà
una qualificació de la primera avaluació de la sol·licitud de la Universitat igual o superior a
70 punts sobre 100. El docent i/o investigador haurà d'acreditar una experiència, com a
màxim, de set anys en docència i recerca a l'estranger, a comptar des de l'obtenció del
títol de Doctor
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Nom 
convocatòr
ia

BEATRIU DE 
PINÓS

JUAN DE 
LA CIERVA 
FORMACIÓ

N

JUAN DE LA 
CIERVA 

INCORPORACI
ÓN

RAMÓN 
Y CAJAL

BEATRIZ 
GALINDO

Organisme AGAUR MICINN MICINN MICINN MEFP

Durada 3 anys 2 anys 3 anys 5 anys 4 anys

Darrera 
Convocatò
ria

Convocatòria Convocatòria Convocatòria Convocat
òria Convocatòria

Docència
Opcional amb

màxim de 
80h/any

Opcional 
amb màxim
de 80h/any

Opcional amb
màxim de 
80h/any

Opcional 
amb

màxim de 
80h/any

No establerta 
(s'ha de 
pactar)

https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/contractacio/postdoctoral/resolveuid/f0566c2f1dca478eb56516a28f83f67e
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/contractacio/postdoctoral/resolveuid/06c367a6e061448091170fdcb6893208
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/contractacio/postdoctoral/resolveuid/883538596b2b4976b852ba59e39f2147
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/contractacio/postdoctoral/resolveuid/d39efc1e765a458fa8e394304e46c666
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/contractacio/postdoctoral/resolveuid/e3203e878f71486da1e6ebad348b3f1b
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Nom 
convocatòri
a

BEATRIU 
DE PINÓS

JUAN DE LA 
CIERVA 

FORMACIÓN

JUAN DE LA 
CIERVA 

INCORPORACI
ÓN

RAMÓN Y 
CAJAL

BEATRIZ 
GALINDO

Finançame
nt

El 
finançament 
és del 100%, 

durant els 
tres anys de 

contracte

El grup de recerca 
en el qual s'integri 
el/la candidat/a 
haurà de 
cofinançar la 
diferència entre el 
cost total de 
contractació 
(retribució i quota 
patronal) i l'ajut 
que atorga el 
Ministerio
(25.000€). 
Aquest import és 
aproximadament 
de 3.250,88€ per 
cadascuna de les 
anualitats de l'ajut, 
que és de 2 anys.

El grup de recerca 
en el qual s'integri 
el/la candidat/a 
haurà de 
cofinançar la 
diferència entre el 
cost total de 
contractació 
(retribució i quota 
patronal) i l'ajut 
que atorga el 
Ministerio
(29.000€). 
Aquest import és 
aproximadament 
de 3.850€ per 
cadascuna de les 
anualitats de l'ajut, 
que és de 3 anys.

Ajut anual de 
33.720€ i el 
Centre de 
I+D ha 
d'assumir el 
cost que 
excedeixi de 
l’ajut.
Actualment, 
la part de 
cofinançame
nt que 
excedeix de 
l’ajut 
concedit pel 
Ministeri, 
s’està 
imputant a 
Capítol 1.

Modalitat 
sènior: 
65.000€ 
Ministeri i  
25.000€ de la 
Universitat 

Modalitat 
junior: 35.000€  
Ministeri i 
15.000€ la 
Universitat.

Actualment, la 
part  que 
excedeix de 
l’ajut, s’està 
imputant a 
Capítol 1.

Calendari Publicació al 
Desembre

Publicació al 
Desembre

Publicació al 
Desembre

Publicació al 
Desembre

Publicació al  
Febrer



Planificació 
convocatòries 
la “AGENCIA 
ESTATAL DE 
INVESTIGACI
ÓN” 2020
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Altres 
convocatòries 
d’interès: 
Predoctorals
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FUNDACIÓ LA CAIXA:
Genèriques:

▪ https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/doctorado-
inphinit/retaining

Per a estudis de doctorat als centres espanyols acreditats amb el distintiu Severo
Ochoa o Maria de Maeztu , Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III o unitats
portugueses qualificades com “excelentes”:

▪ https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/doctorado-
inphinit/incoming

Específiques àmbit salut

▪ https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/convocatorias-de-
investigacion/convocatoria-de-investigacion-en-salud/descripcion-del-programa
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en

MARIE CURIE: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en

EUSKADI: http://www.euskadi.eus/agrupacion_servicios/2019/predoc/web01-tramite/es/

FI-SDUR:https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/vols-dedicar-te-a-la-recerca/ofertes-
predoctorals/Convocatories%20Generals%20Predoctorals%20amb%20Finanament%20E
xtern/predoctorals/fi-sdur/fi_sdur-2020/fi_sdur-2020

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/doctorado-inphinit/retaining
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/doctorado-inphinit/incoming
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/convocatorias-de-investigacion/convocatoria-de-investigacion-en-salud/descripcion-del-programa
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en
http://www.euskadi.eus/agrupacion_servicios/2019/predoc/web01-tramite/es/
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/vols-dedicar-te-a-la-recerca/ofertes-predoctorals/Convocatories%20Generals%20Predoctorals%20amb%20Finanament%20Extern/predoctorals/fi-sdur/fi_sdur-2020/fi_sdur-2020


Altres 
convocatòries 
d’interès: 
Postdoctorals
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FUNDACIÓ LA CAIXA:
Genèriques:

▪ https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/posdoctorado-
junior-leader/subprograma-retaining

Per a estudis de doctorat als centres espanyols acreditats amb el distintiu Severo
Ochoa o Maria de Maeztu , Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III o unitats
portugueses qualificades com “excelentes”:

▪ https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/posdoctorado-
junior-leader/subprograma-incoming

Ajuts Estudis Postgrau:

▪ https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/posgrado-en-
europa/descripcion-del-programa

MARIE CURIE: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-
fellowships_en

AXA: https://www.axa-research.org/en/page/AXA-Fellowships

EUSKADI: http://www.euskadi.eus/agrupacion_servicios/2019/posdoc/web01-tramite/es/

a.eu/research/mariecurieactions/node_en

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/posdoctorado-junior-leader/subprograma-retaining
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/posdoctorado-junior-leader/subprograma-incoming
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/posgrado-en-europa/descripcion-del-programa
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en
https://www.axa-research.org/en/page/AXA-Fellowships
http://www.euskadi.eus/agrupacion_servicios/2019/posdoc/web01-tramite/es/


Altres 
convocatòries 
d’interès: 
Personal de 
suport tècnic
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PTA: https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/vols-dedicar-te-a-la-recerca/ofertes-
PSR/convocatories-PTA/personal-tecnic-de-recerca/pta-2019/pta-2019

a.eu/research/mariecurieactions/node_en

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en

https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/vols-dedicar-te-a-la-recerca/ofertes-PSR/convocatories-PTA/personal-tecnic-de-recerca/pta-2019/pta-2019


Convocatòries 
de personal
investigador 
amb 
finançament 
del grup de 
recerca
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▪ Personal Predoctoral:  https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/contractacio/Predoctoral

▪ Personal Postdoctoral: https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/contractacio/postdoctoral

▪ Personal de Suport a la Recerca: 
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/contractacio/personal-suport-recerca-psr

▪ Personal de Recerca: https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/contractacio/personal-de-
recerca-pr

https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/contractacio/Predoctoral
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/contractacio/postdoctoral
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/contractacio/personal-suport-recerca-psr
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/contractacio/personal-de-recerca-pr


Moltes gràcies pel 
vostre temps
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Si teniu alguna consulta podeu contactar amb mi:

▪ miriam.gimenez@upc.edu
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