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SISTEMA I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS JOAN ORÓ 
PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ 
(FI) PER A L’ANY 2023  

NOM DE L’ENTITAT : FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’INVESTIGACIÓ ONCOLÓGICA 
VALL D’HEBRON (VHIO) 
 
NOTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA CANDIDATA  
(4 PUNTS)  

La nota final de l’expedient del candidat es calcula: 
a.1. La nota mitjana ponderada dels estudis de grau, llicenciatura, enginyeria o diplomatura té un pes del 80% en el total 
de la nota d'aquest apartat i la nota mitjana ponderada dels estudis de màster té un pes del 20%. 

 
a.2. A la puntuació màxima de l’expedient acadèmic obtinguda d’aplicar la ponderació anterior es multiplica per 4 i es 
divideix entre 10 
En cas que el grau sigui de 300 ECTS i no siguin necessaris els 60 crèdits de màster per a l’accés al doctorat s’avaluarà el 
100% la llicenciatura/grau. 
També s’aplicarà aquesta avaluació si encara no s’han aprovat els 60 crèdits de màster en el moment de presentació la 
sol·licitud. 

 
VALORACIÓ DE L’ENTORN FORMATIU I DE RECERCA ON S’INTEGRARÀ LA PERSONA 
CANDIDATA (3 PUNTS).  

Per a la valoració del Grup es tindrà en compte les Notes* aconseguides a l’Acreditació dels grups a la Convocatòria 
SGR-Cat 2021 de l’AGAUR seguint l’escala de 0-3 (*notes que probablement es publicaran abans d’enviar les llistes de priorització a 
l’Entitat Finançadora, afegint els següents accepcions: 

• Si no es publiquessin les notes abans d’enviar la llista de priorització, tots els grups puntarien igual - al màxim en aquest apartat (3 punts) 
• Si es presentés algun candidat d’un grup que no estigui entre el Grups SGR-Cat 2021 o, si un cop presentat, no opta a puntuació a 

l’Acreditació, la nota d’aquest grup serà igual a la del grup amb candidat FI amb menys puntuació.  
Els Grups ja acreditats que presentin candidat en col·laboració amb altres Grups/IP’s SGR, computarà la nota seguint el 
següent criteri: 
-70% de la nota SGR del grup amb major puntuació. 
-30% de la nota SGR del grup amb menor puntuació. 

 
ADEQUACIÓ DE LA PROPOSTA A LA POLÍTICA CIENTÍFICA DEFINIDA PER L’ENTITAT 
D’ADSCRIPCIÓ (3 PUNTS) 

c.1. Els investigadors en tenure-track (Miguel Servet I - II i Ramón y Cajal, amb programa actiu) o els IPs amb activitat 
assistencial rebran una puntuació addicional: 0,5 punts. 
c.2. Els investigadors que en el moment de la concessió de l'ajut FI-AGAUR 2022, no tinguin un becari FI-AGAUR en 
actiu (convocatòries 2022 i 2021) rebran una puntuació addicional: 1 punt. 
c.3. La candidatura amb major nota d’expedient de Grau/Llicenciatura rebran una puntuació addicional de 1,5 punts. La 
resta puntuarà gradualment menys segons el número de candidatures que es presentin, seguint el següent exemple: 
Exemple: Si es presenten 4 candidatures l’indicador 1,5 es divideix entre 4 (0,375). 
El millor expedient acadèmic suma 1,5. El segon millor expedient se li sumaria (1,5-0,375): 1,125. El tercer millor 
expedient se li sumaria (1,5-2*0,375): 0,75 i el quart millor expedient se li sumaria (1,5-3*0,375): 0,375. 

 

Signatura: 

 

 

Nom: Carles Constante 
Càrrec: Gerent 

Validació de l’AGAUR: 

 
 
 
Victòria Miquel i Martí 
Directora àrea de Recerca, Innovació i Avaluació 
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