De conformitat amb l’article 5.2 del Reglament del Tauler Oficial de la Universitat de València, aprovat pel Consell de Govern de 18
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Per a consultar o recuperar en el Tauler Oficial de la Universitat de València aquest document o el certificat de publicació d’aquest
anunci utilitze aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar».
Para consultar o recuperar en el Tablón Oficial de la Universitat de València este documento o el certificado de publicación de este
anuncio utilice este localizador y una vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar».
Si desitja consultar en el Tauler Oficial altres anuncis relacionats amb la convocatòria o el procediment de què dimana aquest
document polse en aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar».
Si desea consultar en el Tablón Oficial otros anuncios relacionados con la convocatoria o el procedimiento del que dimana este
documento pulse en este localizador y una vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar».
Si desitja informació al voltant d’altres convocatòries o procediments de l’àrea en la qual s’emmarca el present anunci polse en
aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar».
Si desea información sobre otras convocatorias o procedimientos del área en la que se enmarca el presente anuncio pulse en este
localizador y una vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar».
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Comunicació d’11 de gener de 2019 del Vicerectorat d’Investigació relativa a la
convocatòria 2018 d’ajudes per a contractes Juan de la Cierva - formació, Juan de la
Cierva - incorporació i Personal Tècnic de Suport de l’Agència Estatal d’Investigació

Per Resolució de 20 de desembre de 2018 de la Presidència de la Agència Estatal d’Investigació,
s’ha aprovat la convocatòria corresponent a l’any 2018 de concessió d’ajudes per a contractes
Ramón y Cajal, Juan de la Cierva - formació , Juan de la Cierva - incorporació i Personal Tècnic
de Suport en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i Innovació 2017-2020.

1. Als efectes de la presentació de la sol·licitud de participació de la nostra institució, les
expressions d’interès per a contractes Juan de la Cierva - formació, elaborades segons el model
que s’ha tramés als directors i les directores de les estructures d’investigació, hauran de
comunicar-se al Servei d’Investigació i Innovació acompanyades de l’acord del Consell o la Junta
Permanent del departament, institut o estructura de recerca interdisciplinària i d’una còpia
escanejada del document pdf que les persones candidates obtenen una vegada complimentat
el formulari electrònic de sol·licitud disponible a la Seu Electrònica del Ministeri.

Aquests documents, juntament amb la còpia del DNI, NIE o Passaport i de la titulació de doctor/a
de cadascuna de les persones candidates proposades, hauran de enviarse-se al Servei
d’Investigació i Innovació a l’adreça electrònica epif@uv.es, indicant a l’assumpte «JC formació
2018» , abans del 31 de gener de 2019.

2. Les expressions d’interès per a contractes Juan de la Cierva - incorporació, elaborades segons
el model que s’ha tramés als directors i les directores de les estructures d’investigació, hauran
de comunicar-se al Servei d’Investigació i Innovació acompanyades de l’acord del Consell o la
Junta Permanent del departament, institut o estructura de recerca interdisciplinària i d’una
còpia escanejada del document pdf que les persones candidates obtenen una vegada
complimentat el formulari electrònic de sol·licitud disponible a la Seu Electrònica del Ministeri
corresponent a la seua candidatura.

Aquests documents, juntament amb la còpia del DNI, NIE o Passaport i de la titulació de doctor/a
de cadascuna de les persones candidates proposades, hauran d’enviar-se al Servei d’Investigació
i Innovació a l’adreça electrònica epif@uv.es, indicant a l’assumpte «JC incorporació 2018» ,
abans del 28 de gener de 2019.

En cas que un departament, institut o estructura de recerca interdisciplinària sol·licite més d’un
contracte del Programa Juan de la Cierva, independentment de la seua modalitat, haurà d’afegir
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un compromís de cofinançament signat pel seu/a director/a, per un import de 4.900 € per
contracte i any, que únicament es farà efectiu en cas que el departament, institut o estructura
de recerca interdisciplinària s’obtinga més d’un contracte.

3. Pel que fa a les expressions d’interès per a contractes de Personal Tècnic de Suport, hauran
de comunicar-se al Servei d’Investigació i Innovació, elaborades segons el model que s’ha tramés
als directors i les directores de les estructures d’investigació, acompanyades de l’acord del
Consell o de la Junta Permanent del departament, institut o estructura de recerca
interdisciplinària i d’un compromís de cofinançament signat pel seu/a investigador/a
responsable per un import de 11.000 € per contracte i any en el cas de titulats/des
universitaris/àries (Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a, Graduat/da, Diplomat/da,
Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a) i 10.000 € per contracte i any en el cas de
titulats/des com Tècnic/a Superior del Cicle Formatiu Superior de Formació Professional.
Aquests documents, juntament amb la còpia del DNI, NIE o Passaport i de la titulació de
cadascuna de les persones candidates proposades, hauran d’enviar-se al Servei d’Investigació i
Innovació a l’adreça electrònica epif@uv.es, indicant a l’assumpte “PTA 2018”, abans del 13 de
febrer de 2019.
Per a qualsevol consulta relacionada amb aquestes ajudes, podeu posar-vos en contacte amb el
Servei d’Investigació i Innovació (epif@uv.es).
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