
Programa para impulsar a formación do 
persoal investigador nas súas etapas iniciais

PROGRAMA DE 
APOIO Á ETAPA 

PREDOUTORAL 2022



EN QUE CONSISTE?
O programa !inancia a contratación de 102 persoas tituladas superiores para a 
súa formación como doutoras nas universidades do SUG, nos organismos públicos 
de investigación de Galicia, nas fundacións de investigación sanitaria de Galicia ou 
nos centros do CSIC radicados en Galicia.

Finánciase os contratos predoutorais, incluídos os seus custos sociais.

Opción de !inanciar un contrato de capacitación para a formación 
posdoutoral no caso de que a persoa contratada obteña o título de doutora ou 
doutor antes do inicio do último ano de contrato.

Estadías de tres meses no estranxeiro para facilitar a obtención da mención 
de doutora ou doutor internacional.

NOVIDADES

A QUEN VAI DIRIXIDO?
Centros dalgunha das seguintes entidades, que presenten persoas candidatas para 
formalizar un contrato predoutoral:

Universidades 
do SUG

Centros do 
CSIC radicados 
en Galicia

Organismos públicos de 
investigación de Galicia

Fundacións de investigación 
sanitaria de Galicia: 
Fundación Instituto de Investigación 
Sanitaria de Santiago de Compostela, 
Fundación profesor Novoa Santos, 
Fundación Biomédica Galicia Sur

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES 

sede.xunta.gal

A duración do contrato 
pasa de 3 a 4 anos.

No cuarto ano, posibilidade de 
converter a contrato de capacitación 
para a formación posdoutoral.

A selección das persoas candidatas farase en dúas fases. Na primeira 
fase de selección aplicarase como único criterio a nota coa que 
concorren a esta convocatoria.

Non se exixirá estar matriculado nun programa de doutoramento no 
momento de presentación da solicitude.

Financiamento do custo da matrícula no 
programa de doutoramento.



Duración e número das axudas: 
As axudas non poderán ter unha duración inferior a 24 meses, contados 
desde a data de inicio do contrato.

As universidades recibirán un máximo de 90 axudas. As demais entidades 
poderán percibir ata 12.

Resérvanse prazas para a contratación de persoas con discapacidade igual 
ou superior ao 33%: 3 no SUG, 1 nas demais entidades.

O número máximo de persoas non comunitarias que poderán obter as 
axudas é de 8 persoas no ámbito do  SUG, 1 no ámbito das demais entidades.

As axudas presentadas polo SUG distribuiranse entre as seguintes ramas de 
coñecemento: Artes e Humanidades; Ciencias; Ciencias da Saúde; Ciencias 
Sociais e Xurídicas; e Enxeñaría e Arquitectura. Mínimo 12 axudas por rama.

Contratos predoutorais: 
Duración mínima de 1 ano e máxima de 4. Tempo completo.

Os contratos inferiores a 4 anos poderán ser prorrogados. As prórrogas 
non terán unha duración inferior a un ano, salvo que a persoa investigadora 
xa estivera contratada baixo esta modalidade.

A data de comezo dos contratos será o 1 de decembro de 2022, agás para 
as persoas non comunitarias que poderá ser ata o 28 de febreiro de 2023.

Persoas candidatas: 
Ter nacionalidade dun estado membro da Unión Europea. As persoas non 
comunitarias deberán contar cos permisos necesarios de permanencia no país.

Ter formalizada, antes da sinatura do contrato, a matrícula nun programa 
o!icial de doutoramento dunha universidade do SUG para o curso 2022/2023.

Ter !inalizados os estudos nunha data igual ou superior ao 1 de xaneiro de 
2018, con certas excepcións nas que poderá ser igual ou posterior ao 1 de 
xaneiro de 2015.

Dispor dun expediente académico cunha nota media igual ou superior a 7, 
ou a 6 para as titulacións da rama de Enxeñaría e Arquitectura.

Non ter o título de doutor ou doutora nin ter sido seleccionada noutras 
convocatorias predoutorais da Xunta de Galicia.

Estadías no estranxeiro: 
Terán que realizarse entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro de 2024.

Contrato de capacitación para a formación posdoutoral: 
Duración máxima dun ano.

A TER EN CONTA



ORZAMENTO DO PROGRAMA

11,42 M!

QUE GASTOS SUBVENCIONA?

Outros gastos asociados á contratación, para o seguro durante o período de 
estadía e para cubrir o custo da matrícula no programa de doutoramento.
Complemento de 1.000 ! anuais por axuda

COMO TEÑO QUE FACER? 

1

Contrato predoutoral
Importe máximo: 

24.000 !/ano 
os tres primeiros anos

29.000 !/ano
o cuarto ano

Contrato de 
capacitación para a 

formación posdoutoral
Importe máximo: 

30.000 !/ano

Estadías no 
estranxeiro 

Importe máximo: 
6.000 ! 

(en función da zona de 
destino)

PREME Preme aquí para obter información sobre como tramitar a túa solicitude

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/infografia_predoutoral-gal_fv.pdf


MÁIS INFORMACIÓN 

Solicitudes SUG: 
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE
Secretaría Xeral de Universidades
Subdirección Xeral de Promoción Cientí!ica e Tecnolóxica Universitaria
Servizo de Xestión Cientí!ico-Tecnolóxica

San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
881995152 / 881995157 
promocioncienti!ica.educacion@xunta.gal

Solicitudes demais entidades: 
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN
Axencia Galega de Innovación

Rúa Airas Nunes s/n, 15702
Santiago de Compostela
881999213 / 981543991 
axudas-rrhh-xestion.gain@xunta.gal

TIPO DE CONVOCATORIA 
Convocatoria conxunta entre a 
Secretaría Xeral de Universidades da 
Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade (SXU) e a Axencia Galega 
de Innovación da Vicepresidencia 
segunda e Consellería de Economía, 
Empresa e Innovación.

ORGANISMO XESTOR 
Solicitudes SUG:  
Secretaría Xeral de Universidades.

Solicitudes demais entidades: 
Axencia Galega de Innovación.

ORGANISMO FINANCIADOR
Axudas SUG: Secretaría Xeral de 
Universidades. 90 axudas.

Axudas demais entidades: Axencia 
Galega de Innovación. 12 axudas.

ORZAMENTO
11.424.000"

TIPO DE APOIO
Axuda a fondo perdido 

CÓDIGOS DE PROCEDEMENTO
ED481A e IN606A

DATA DE PUBLICACIÓN DOG 
31/01/2022

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES
01/02/2022 - 28/02/2002

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
sede.xunta.gal


