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           2011CAJAL/URV- .......... 
CONVOCATÒRIA DEL SUBPROGRAMA RAMÓN Y CAJAL (2012CAJAL) 

IMPRÈS DE SOL•LICITUD DEL GRUP DE RECERCA 

SRTOR/A D’INVACIÓ I RELACIONS AMB INSTITUCIONSITÀRIES 

Nom del Grup:       
Dades del Grup Sol·licitant 

Nom del Responsable:       

 

Perfil de l’investigador RyC 

 Reforçar una línia de 
recerca existent Especificar:       

Objectiu de 
la plaça 

 Iniciar una nova línia de 
recerca Especificar:       

 

Àrea ANEP (escollir-ne una):       

 

Descripció de la plaça 
ofertada:       

 
Motivació de l’oferta de plaça 
(substitució - jubilació de 
plantilla, enfortiment -
potenciació de línies, etc.): 

      

 
Mitjans materials i humans a 
disposició de l’investigador 
RyC: 

      

 
Indicar si el grup de recerca 
disposa de candidats (nom i 
cognoms): 

      

 
RECORDEU:  
1. Amb car¨cter previ a la formalitzaci· de lôacord dôincorporaci· a la URV dôun investigador/a del Subprograma Ramon y Cajal, 
el departament al qual sôhagi dôadscriure aquest investigador haur¨ de trametre al Vicerector de Pol²tica Acad¯mica i del PDI el seu
 vist-i-plau a la incorporaci·, juntament amb la proposta que prevegi com es corregiran, si sôescau, els efectes de la incorporaci· 
permanent de lôinvestigador, un cop finalitzat el contracte acollit al Subprograma Ramon y Cajal, sobre la plantilla del Departament.
 2. El vist-i-plau i la proposta esmentats en el punt anterior, que hauran de ser acordats pel Consell de Departament, seran requisits 
indispensables per qu¯ la Universitat pugui formalitzar lôacord dôincorporaci·.
 3. En qualsevol cas, la incorporació permanent dels investigadors del Subprograma Ramon y Cajal a la URV, un cop finalitzat el seu 
contracte, es durà a terme en funció de les disponibilitats pressupostàries i mitjançant la convocatòria de places de personal docent, 
a les quals podran accedir a través dels preceptius concursos de selecció.  
 
 

Responsable del grup de 
recerca 

Director/a de Departament Vicerector de Pol²tica Acad¯mica 
i del PDI 

Vicerector de Pol²tica Cient²f. 
i de Recerca 
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