ANEXO III

2018/CP/022

CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN
AXUDA
Referencia: ED431C 2017/49
Título: Axudas de Consolidación e Estruturación de unidades de investigación competitivas do SUG-GRC
CENTRO: Facultade de Ciencias da Saúde
OBXECTO DO CONTRATO: Actividades desenvolvidas polo GIG de acordo coa información que se achega
LUGAR E HORARIO: Facultade de Ciencias da Saúde. Luns a venres de 7,45 a 15,15
GRUPO DE COTIZACIÓN NO RÉXIME XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL: Grupo I
CATEGORÍA PROFESIONAL *(ACORDO DO 17 DE NOVEMBRO DE 2014 SOBRE O PERSOAL CONTRATADO
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Colaborador/a nas tarefas do (proxecto/convenio) de investigación que se indica.

CON CARGO AO CAPÍTULO VI DOS ORZAMENTOS DA UDC)
* Require matrícula programa doutoramento SUG

Investigador asociado

* Investigador en formación

Técnico de apoio á investigación

Axudante de apoio á investigación

Técnico administrativo

Axudante administrativo

XORNADA

Tempo Completo:

Tempo Parcial:

DURACIÓN

10 meses prorrogables

DATA APROX. DE INICIO

01/03/2018

RETRIBUCIÓNS BRUTAS : 2000,83
PARTIDA ORZAMENTARIA: 6530 242706 541A 6490200

* O pagamento da retribución realizarase en 12 mensualidades (inclúese en cada mensualidade a parte proporcional de paga
extraordinaria correspondente)

REQUISITOS
TITULACIÓN: Doutor ou Doutora
EXPERIENCIA: Ver memoria da convocatoria
REQUISITOS: Os requisitos deben terse cumprido no momento de finalizar o prazo de presentación de
solicitudes

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN
LUGAR: Grupo de Investigación en Xerontoloxía. Ed. Universitario de Oza. 3º andar. 15071 A Coruña
PRAZO: 10 días desde a publicación no taboleiro de anuncios da sede electrónica da UDC

ÓRGANO DE SELECCIÓN E PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN
ÓRGANO: Comisión Avaliadora. Prof. José C. Millán, Prof. Dra. Ana Maseda, Prof. Dra. Laura Lorenzo
LUGAR DE PUBLICACIÓN DA RESOLUCIÓN: http://www.gerontologia.udc.es/empleo.php y tablón GIG
A Coruña/Ferrol, 5 de febreiro de 2018
O/A INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

Asdo.: Prof. Dr. José C. Millán Calenti

Documentación que debe presentar o solicitante:
1.
2.
3.

Fotocopia D.N.I.
Fotocopia da titulación académica.
Curriculum vitae.

*Acordo sobre clasificación profesional, condicións de traballo e marco de referencia da representatividade laboral do persoal contratado con cargo
a proxectos e convenios de I+D+I financiados a través do capítulo VI dos orzamentos da UDC. Asinado o 17/11/2014 entre a UDC e os sindicados
CCOO e CIG

PROYECTO
Axudas de Consolidación e Estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema
Universitario de Galicia- Grupos de referencia competitiva

REFERENCIA
ED431C 2017/49

Doutor ou Doutora

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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TITULACIÓN

De acordo ás necesidades específicas da praza convocada, establécense como criterios de avaliación
os seguintes:
1. EXPERIENCIA:
a. Laboral no eido da Xerontoloxía e Xeriatría. En avaliación e intervención con persoas
maiores.
b. Investigadora en participación como IP ou Investigador aportado en proxectos de I+D+i de
concorrencia competitiva.
c. Publicacións: Experiencia en publicación de artigos de impacto (JCR). Polo menos 10
publicacións de impacto (JCR) nos últimos 5 anos do ámbito da xerontoloxía.
2. OUTROS MÉRITOS:
a. Dominio do inglés (certificado acreditativo ou de estadías no estranxeiro) e galego falado e
escrito.
b. Manexo dos paquetes estatísticos en ciencias da saúde.
c. Dispoñibilidade para viaxar e preferentemente vehículo propio

BAREMO
Todos os méritos acadarán os puntos especificados cando se refiran á Xerontoloxía ou Xeriatría.
EXPERIENCIA
Laboral (Máx. 5)
–
–
–

En centros sociosanitarios como membro do equipo interdisciplinar de xerontoloxía: 0,25 puntos
por ano.
Como investigador contratado a tempo completo en proxectos de concorrencia competitiva
(Xerontoloxía e Xeriatría): 1 punto por ano
Como investigador contratado a tempo parcial en proxectos de concorrencia competitiva
(Xerontoloxía e Xeriatría): 0,5 puntos por ano

Investigadora nos últimos cinco anos (Máx. 10 puntos) (no caso de dedicación parcial, a
puntuación sinalada dividirase á metade)
–

Como IP
o Europeo ou Internacional: 5 puntos c.u.

Documentación que debe presentar o solicitante:
1.
2.
3.

Fotocopia D.N.I.
Fotocopia da titulación académica.
Curriculum vitae.

*Acordo sobre clasificación profesional, condicións de traballo e marco de referencia da representatividade laboral do persoal contratado con cargo
a proxectos e convenios de I+D+I financiados a través do capítulo VI dos orzamentos da UDC. Asinado o 17/11/2014 entre a UDC e os sindicados
CCOO e CIG

–

Publicacións (Últimos cinco anos)
–
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–

o Nacional: 3 puntos c.u.
o Autonómico: 2 punto c.u.
Como investigador contratado:
o Proxectos europeos: 2,5 puntos c.u.
o Proxectos Nacionais: 2 puntos c.u
o Proxectos Autonómicos: 1 punto c.u
Como Investigador aportado:
o Proxectos europeos: 0,5 Puntos c.u.
o Proxectos Nacionais: 0,25 puntos c.u.
o Proxectos Autonómicos: 0,1 punto c.u.
10 publicacións de impacto (JCR) nos últimos 5 anos do ámbito da xerontoloxía: 0 puntos
o JCR nas áreas de Xerontoloxía e Xeriatría por enriba das 10 publicacións mínimas
requiridas: 1,5 puntos c/u
o JCR noutras áreas por enriba das 10 publicacións requiridas polas bases da convocatoria:
0,3 puntos c/u

OUTROS MÉRITOS (Máx. 5 puntos)
–

–

Idiomas acreditados de acordo ao Cadro Común de Referencia para as Linguas:
o Inglés falado e escrito: de acordo ao nivel (C1 ou superior 2 puntos)
o Galego Falado e escrito: de acordo ao nivel (C1 (Celga 4) ou superior 1,5 puntos)
Dominio programas estatísticos ciencias da Saúde: 1,5 puntos

Documentación que debe presentar o solicitante:
1.
2.
3.

Fotocopia D.N.I.
Fotocopia da titulación académica.
Curriculum vitae.

*Acordo sobre clasificación profesional, condicións de traballo e marco de referencia da representatividade laboral do persoal contratado con cargo
a proxectos e convenios de I+D+I financiados a través do capítulo VI dos orzamentos da UDC. Asinado o 17/11/2014 entre a UDC e os sindicados
CCOO e CIG

CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN- REF. ED431C 2017/49
“DOUTOR/A”

O Doutor que acade a praza obxecto da convocatoria incorporarase como investigador ao Grupo
de Investigación en Xerontoloxía (GIG) da Universidade da Coruña, realizando as seguintes
actividades:
Xerais
–
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TAREFAS A DESENVOLVER

–
–
–

Apoio aos diferentes proxectos de I+D+i vixentes durante o período da súa contratación, actividade
que inclúe as seguintes tarefas:
o Participación en traballos de campo avaliando e intervindo con persoas maiores
o Rexistro de datos e creación de bases de datos para a súa explotación estatística
o Participación na xestión e administración de actividades de I+D+i
o Redacción de informes e memorias científico- técnicas
o Participación nas reunións periódicas con outros membros do GIG a fin de planificar
estratexias de futuro no ámbito da investigación.
Elaboración e sometemento de artigos científicos a revistas indexadas no ISI Web of Knowledge
(JCR)
Difundir os resultados da nosa investigación acudindo a conferencias e congresos de ámbito
internacional a fin de presentar comunicacións ou relatorios
Cantas outras tarefas do ámbito científico que permitan o desenvolvemento do GIG; así como que
este acade os máximos niveis de excelencia investigadora.

Específicas
Dentro da liña de investigación referida á fraxilidade:
- Analizar a través dun seguimento lonxitudinal a síndrome de fraxilidade ou o risco de fraxilidade en
persoas maiores
- Traducir e validar cientificamente ferramentas de valoración da fraxilidade
- Establecer protocolos de valoración e intervención na fraxilidade en mostras representativas da
poboación maior institucionalizada
- Explotar e publicar en revistas científicas de impacto os resultados acadados
- Comparar os datos vinculados á fraxilidade a nivel internacional (Galicia vs. Norte de Portugal)
A Coruña a 5 de febreiro de 2018

Documentación que debe presentar o solicitante:
1.
2.
3.

Fotocopia D.N.I.
Fotocopia da titulación académica.
Curriculum vitae.

*Acordo sobre clasificación profesional, condicións de traballo e marco de referencia da representatividade laboral do persoal contratado con cargo
a proxectos e convenios de I+D+I financiados a través do capítulo VI dos orzamentos da UDC. Asinado o 17/11/2014 entre a UDC e os sindicados
CCOO e CIG

