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Pere Condom Vilà, Cap de Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica de la UdG 

INFORMA, 

Que en referència  a la Resolució REU/357/2022, de 16 de febrer per la qual s'aproven les bases 
reguladores dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la 
contractació de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR), ens 
confirma l’AGAUR que l’entitat d’adscripció dels ajuts pot requerir documentació addicional que 
les persones candidates hauran de penjar al formulari de sol·licitud. 
 
Que tal i com recull el document de “Criteris de priorització de les sol·licituds dels ajuts de suport 
a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació del personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR2022)”, aprovats pels diferents departaments de 
la UdG i autoritzat pel rector en data 09/03/2022, les persones candidates han de presentar la 
següent documentació en el formulari de sol·licitud, si en disposen, juntament amb la 
documentació establerta al punt 7 de les bases reguladores: 
 

1. Els certificats emesos per les universitats amb les notes mitjanes de les promocions dels 
estudis presentats per les persones sol·licitants (excepte pels estudis realitzats a la 
Universitat de Girona). 
En cas d’impossibilitat de disposar-ne, s’utilitzarà la nota mitjana de la promoció dels 
estudis de la UdG amb més afinitat als estudis de la persona sol·licitant. 
 

2. Les persones candidates que presentin sol·licitud pel Departament d’Història i 
Història de l’Art podran acreditar la realització d’estades en altres centres, nacionals o 
estrangers, o bé pràctiques acadèmiques a l’estranger, d’una durada mínim de 2 mesos per 
ser tingudes en compte en la priorització. Si els estudis els han realitzat en països diferents 
no serà necessari i s’aplicarà d’ofici. 
Si es disposa de la informació es podrà valorar quan s’apliquin els criteris de priorització 
establerts per aquest departament. En cas de no presentar-la es considerarà que 
no es disposa d’aquest mèrit. 
 

3. Les persones candidates que presentin sol·licitud pel Departament de Química podran 
acreditar les altres persones investigadores que els dirigiran la tesi. Cal omplir i presentar, 
degudament signat el model normalitzat creat a aquest efecte.  
Si la OITT es disposa de la informació la podrà valorar quan s’apliquin els criteris de 
priorització establerts per aquest departament. En cas de no presentar-la es 
considerarà que només es presenta una persona com a directora de tesi. 

 
I per a que així consti, i tingui els efectes oportuns, signo aquest document. 
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