
    Resum 2018 (FI-DGR) 

Calendari d’ajuts per contractar personal investigador novell (nova concessió): fase de sol·licitud i concessió  
 
   

Què  Qui  Com  Termini 

Publicació de taula de grups d’R+D  URV  Web URV - Programes i convocatòries 28/09/2016  

Publicació de criteris d’avaluació  URV  Web URV - Programes i convocatòries 26/09/2016 

Presentació de sol·licituds  Candidat/a  

AGAUR 
UDR (URV – C/ Marcel·lí Domingo, 2-6 – 43007 Tarragona):  
signatura candidat/a i director/a projecte de tesi  

a) Sol·licitud  
b) Currículum i descripció del projecte de tesi  
c) Acreditació del projecte d’R+D d’adscripció  
d) Estudis no cursats a URV: documentació compulsada del títol i del certificat / 

expedient acadèmic (grau/màster)  
e) Estudis fora del sistema universitari espanyol: declaració de nota mitjana.  

22/09/2017- 16/10/2017 

Publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos URV Web URV - Programes i convocatòries 27/10/2017 

Esmena de sol·licituds  Candidat/a  UDR (URV–C/ Marcel·lí Domingo, 2-6 – 43007 Tarragona):  
documentació reclamada  

28/10/2017-06/11/2017 

Avaluació de candidats/es  URV  Càlcul de la nota del candidat/a URV 27/10/2017-06/11/2017 

Avaluació de sol·licituds  URV  Càlcul de la puntuació final  07/11/2017  

Publicació de taula prioritzada provisional  URV  Web URV - Programes i convocatòries 08/11/2017 

Esmena de taula prioritzada provisional  Candidat/a  UDR (URV–C/ Marcel·lí Domingo, 2-6 – 43007 Tarragona): al·legacions  09/11/2017-18/11/2017 

Revisió d’al·legacions  URV  Revisió de la puntuació  20/11/2017 

Aprovació de taula prioritzada definitiva  URV  Acord de la Comissió d’investigació i Transferència: criteris i taula prioritzada  21/11/2017-29/11/2017 

Publicació de taula prioritzada definitiva  URV  Web URV - Programes i convocatòries 30/11/2017  

Registre de taula prioritzada definitiva  URV  Sistema informàtic de l’AGAUR  01/12/2017-20/12/2017 

Presentació de taula prioritzada definitiva  URV  Criteris i taula prioritzada  21/12/2017 
 

Acceptació l’ajut (15 dies naturals)  Beneficiari/ària Document d’acceptació i Altres documents del beneficiari/ària  
Endemà notificació -  

15 dies naturals 

Formalització de contracte (1)  Beneficiari/ària Contracte  01/01/2018 

Notificació de contracte  URV  
Còpia de contracte  
Còpia de notificació de contracte a SOC/SEP  

Data inici relació contr - 30 
dies naturals.  

Ajut per activitats Formatives  Beneficiari/ària  Certificació de la realització de l’activitat corresponent  A partir del sisè mes 
 

(1) Formalització del contracte (nota: La no–formalització del contracte dins el termini previst es considera una renúncia tàcita a l’ajut): 

• Comunitaris:.........fins a 01/03/2018  

• Extracomunitaris: fins a 01/05/2018 Casos excepcionals: fins a 01/07/2018. Cal demanar la sol·licitud d’ampliació dins de termini d’incorporació (01/05/2018) 
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