DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL DE PERSOAL INVESTIGADOR
Curso online: «Transferencia de coñecemento
e interacción co Sistema de I+D+i»
Marzo, abril e maio de 2021

Formulario de inscrición
Datos personais
Nome:
Apelidos:
Data de nacemento:
DNI/NIF:
Correo electrónico:
Teléfono móbil:
Datos profesionais
Ano de obtención
do título de doutor:
Área de coñecemento:

seleccione área

Posto actual:
Indique se conta con
algunha axuda de RRHH
de investigación
(Axudas Xunta, FPI,
MSCA…):
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Datos do grupo 		 Grupo de investigación, departamento ou área
de investigación		 (se non forma parte dun grupo):
		
		 Director/a do grupo ou área de investigación:
		
		 Páxina web:
		
Indique se o grupo ten a calificación de Referencia Competitiva
		 ou de Potencial de Crecemento e ano de otención (por exemplo GRC 2020):
		
		
		 Entidade/Unidade de investigación. No caso das universidades indique
		 o Departamento/Instituto/Agrupación Estratéxica ou Centro de Investigación do SUG
		 ao que está vinculado:
		
		 Actividades de transferencia levadas a cabo polo grupo/áreas
		 nos que estivo involucrado/a:
			
			
			
			
			

Proxectos de valorización (Ignicia, Caixa Impulse...).
Contratos e convenios con empresas e administracións.
Contratos de licenza para explotación da propiedade intelectual e industrial 		
(licenza de patentes, de rexistro de software, etc).
Spin-off (indique nome da empresa ou se se trata dun proxecto
de emprendemento).

			
			 Unidades mixtas.
			 Outros (indique cales):
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Nivel de inglés		 Seleccione o seu nivel de inglés acreditativo:
B2

C1

C2

• Aporte documentación ou titulación que acredite o seu nivel de inglés.
• En caso de non dispoñer de documentación ou título acreditativo de nivel, explique
a continuación o contexto da súa práctica có idioma que xustifique o nivel sinalado
anteriormente:

Xustificación 		 Breve descrición das motivacións para participar neste curso sinalando a súa

do seu interese no curso		 experiencia previa con actividades de transferencia (máximo 800 caracteres):

Organiza		
Axencia Galega de Innovación (GAIN) da Xunta de Galicia
en colaboración coa Fundación Barrié.
Acepto os termos e condicións relativas á RGPD
O formulario de inscrición e os documentos acreditativos

		
enviaranse por mail á dirección: programacion.centros.gain@xunta.gal
días porémonos en contacto con vostede para dar resposta á súa solicitude.
		 Nuns
		
			 GRABAR Y ENVIAR
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