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GUIA D’AJUDES PREDOCTORALS 
Programa de Doctorat en Ciències Socials – Universitat de València.  

 

Ajudes descrites:  

 BEQUES DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT UNIVERSITARI (FPU) 
DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ. 

2 

 AJUDES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR 
PREDOCTORAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 

5 

 BEQUES “ATRACCIÓ DE TALENT” DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVÍS: Aquest és un document DE CARÀCTER ORIENTATIU sense cap tipus de validesa 

jurídica, ni vinculant en cap forma. Les dates, criteris de baremació, procediment etc. 

s’inclouen de forma orientativa, basant-nos a les convocatòries actuals. Aquest document ha 

estat guiat, doncs, per l’assumpció què no s’inclouran grans canvis entre una convocatòria i la 

següent, i sempre tractant d’incloure la informació més actualitzada.  

No obstant, la informació vinculant de cada convocatòria, que l’estudiantat deu consultar en 

cas d’estar interessat a sol·licitar-les, es troba publicada als mitjans oficials pertinents, als quals 

es pot accedir mitjançant els enllaços adjunts. Les convocatòries d’ajudes varien d’un any a un 

altre, sobre tot pel que fa a dates i terminis, i per aquest motiu una convocatòria d’un any no 

estableix un precedent jurídic que vincule la de l’any vinent.  

La sol·licitud d’una ajuda predoctoral implica una sèrie de tràmits i obligacions per als 

sol·licitants, que deuen ser consultades a les corresponents convocatòries 

Direcció del Programa de Doctorat en Ciències Socials. 

València, a 11 de Juny de 2016  



 

2 
 

 

BECAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO (FPU) 

Organisme: Ministerio de Educación. 

 

Portal amb tota la informació: 

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758-2016.html 

CONDICIONS GENERALS: 

- Nombre d’ajudes: 850 per a tota Espanya 

- DURADA MÀXIMA: 4 anys.  

- SALARI: 16.800 EUROS BRUTS ANUALS 

- Data d’inici dels contractes: 01 al 30 D’Octubre de 2017 

CALENDARI: (ORIENTATIU, BASAT EN EL CALENDARI DE LA DARRERA 

CONVOCATÒRIA COMPLETA) 

- Terminis 2016-2017: CONSTA DE DUES FASES 
 

- TERMINIS PRIMERA FASE: 
o Publicació de la convocatòria: 22 de desembre de 2016  
o Termini de presentació de sol·licituds: del dia 19 de gener al 3 de 

febrer (este any ha sigut publicada el 5 de desembre, i el termini ha sigut 
més curt, del 13 a 29 de Desembre) 

o Publicació de la resolució de la primera fase: 24 de Març de 2017 
 

- REQUISITS per entrar a la primera fase :  
o Ser Espanyol, nacional d'un estat membre de la UE, o estranger 

amb permís de residència. 
o Estar en possessió d’un títol universitari amb una antiguitat no 

superior a tres anys de la convocatòria (haver-se graduat després 
del 30 de gener de 2013, per la convocatòria de 2016-2017) 

 O d’una antiguitat no superior a sis anys en cas que la 
persona s’haja dedicat a la cura de fills menors de sis anys 
dins dels quatre anys anterior a l’obtenció del 
títol.(consultat convocatòria) 

o Estar admès o preadmès a un programa de doctorat d’una 
universitat. (es suficient en sol·licitar la preadmissió a la comissió 
acadèmica del doctorat en qüestió, la qual cosa permet de començar el 
procediment – de mig any de durada – mentre s’estiga cursant el màster 
que dona accés al doctorat. Aquesta es la unica ajuda que es pot demanar 
quan encara s’esta cursant el master, donat el calendari que té, i per tant, 
permet començar el doctorat ja amb ajuda econòmica.) 

o Tindre una nota mitjana de més de 7,30 per la branca de Ciències 
Socials i Jurídiques 

o No ser doctor ni haver gaudit de més de 12 mesos d’ajuda 
predoctoral.  
 

 

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758-2016.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758-2016.html
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- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR en la primera fase:   
o Copia del títol 
o Expedient acadèmic de la titulació de grau.  
o (altres documents, si escauen. Comprovar convocatòria 

 
 

- BAREMACIONS primera fase:  
o Ordenació dels aspirants per nota mitjana, i selecció del triple 

d’aspirants que places a cobrir. (notes de tall reals aproximades: 
8,2-8,3 per la branca de ciències socials, però depèn de l’any). Si 
s’està entre els seleccionats, es passa a la segona fase 

 
- TERMINIS SEGONA FASE:  

o Publicació de la resolució: 19 de Abril de 2017 
o Termini fins el 5 de Maig de 2017 
o Resolució definitiva segona fase: 21 de Juliol de 2017 

 
- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR en la segona fase:  

o Acreditació de la matrícula en un programa de doctorat en el curs 
2016-2017. 

 Alternativament, els sol·licitants podran acreditar la 
certificació acadèmica de superació del màster o el títol del 
mateix que faculten per accedir al programa de doctorat, o 
que tenen formalitzada la matrícula en un màster 
universitari oficial al curs 2016-2017. En tots dos casos, 
s'acompanyarà de la preadmissió en un programa de 
doctorat per al curs 2017-2018.  

o Currículum vitae del candidat. 
o Curriculum vitae del director de la tesi. 
o Historial científic dels últims cinc anys del grup investigador 

receptor. 
o Memòria del projecte formatiu i de la tesi doctoral, amb un màxim 

de tres mil paraules. (consultar plantilla a la convocatòria) 
 

- BAREMACIONS (consultar detalls a la convocatòria) 
 

Nota mitjana de l’expedient acadèmic: fins a 4 punts 
40% 

Interès científic i qualitat del projecte formatiu: fins a 0,50 punts. 
5% 

Currículum vitae del sol·licitant, fins a 2,00 punts. 
20% 

Fins a 1 punt si ha Obtingut: Premi Nacional a l'Excel·lència 
en el Rendiment Acadèmic Universitari, Premi Nacional, 
Menció o Accèssit de Fi de Carrera Universitària, primer o 
segon premi per àrees científiques o premis especials del 
Certamen Arquímedes d'Introducció a la Investigació 
científica. 

10% 

Fins a 1 punt per altres títols universitaris oficials, estades en 
altres centres universitaris amb beques de col·laboració, 
coneixements acreditats d'altres idiomes, Premi Extraordinari 
Fi de Carrera, beques de col·laboració i altres premis obtinguts 

10% 
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en convocatòries competitives, Participació en projectes 
d'investigació mitjançant contracte o beca associada al 
projecte 

Currículum vitae del director (a) de la tesi doctoral, fins a 2,50 
punts, 

25% 

Experiència investigadora del director de la tesi fins a 1,50 
punts 

15% 

Capacitat de formació doctoral fins a 1,00 punts. 
10% 

Activitat de recerca del grup: fins a 1,00 punts. 
10% 
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SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR 

DE CARÀCTER PREDOCTORAL (VALi+d) 

Organisme: Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

Bases reguladores:  

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/23/pdf/2016_10396.pdf 

Convocatòria:  

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/30/pdf/2017_647.pdf 

Resolució:  

http://www.ceice.gva.es/documents/161863198/164096260/ACIFREN_2014_2017_Resolucion

_Concesion_v.pdf/28485a54-b3c0-47c7-9035-548fd24d4c58 

- Terminis 2017:  

o Publicació de la convocatòria: 25 de gener de 2017 (Aquest any: 2 de Novembre 

de 2017) 

o Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals a comptar a partir de 

l’endemà de la data de publicació.  

o Publicació de la resolució: 30 de Novembre de 2017 (Aquest any: provisional a 

25 de Maig de 2018) 

o Data d’inici dels contractes: (establerta a la resolució de concessió: 15 de 

Desembre de 2017)1 

- Nombre d’ajudes: no consta 

- DURADA MÀXIMA: 3 anys.  

- SALARI: 16.800 EUROS BRUTS ANUALS 

- REQUISITS:  

o Ser Espanyol, nacional d'un estat membre de la UE, o estranger amb permís 

de residència. 

o Estar en possessió d’un títol universitari amb una antiguitat no superior a 

tres anys de la convocatòria (haver-se graduat després del 30 de gener de 2014, 

per la convocatòria de 2017) 

 O d’una antiguitat no superior a sis anys en cas que la persona s’haja 

dedicat a la cura de fills menors de sis anys dins dels quatre anys 

anterior a l’obtenció del títol. 

o Estar admès a un programa de doctorat d’una universitat valenciana2.  

o Tindre una nota mitjana de més de 8,50 per la branca de Ciències Socials i 

Jurídiques 

o No ser doctor ni haver gaudit de més de 12 mesos d’ajuda predoctoral.  

- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:  

o Copia del títol 

o Expedient acadèmic de la titulació de grau.  

o Currículum del sol·licitant.  

o Memòria descriptiva del projecte d’investigació que es pretén realitzar.  

o Certificat d’admissió o preadmissió. 

                                                            
1 Aquesta convocatòria té, a dia d’avui un calendari menys estable que la de les beques FPU 
2 Això vol dir que no es pot sol·licitar mentre es cursa el màster, ja que cal que l’estudiantat estiga 
admès a un programa de doctorat. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/23/pdf/2016_10396.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/30/pdf/2017_647.pdf
http://www.ceice.gva.es/documents/161863198/164096260/ACIFREN_2014_2017_Resolucion_Concesion_v.pdf/28485a54-b3c0-47c7-9035-548fd24d4c58
http://www.ceice.gva.es/documents/161863198/164096260/ACIFREN_2014_2017_Resolucion_Concesion_v.pdf/28485a54-b3c0-47c7-9035-548fd24d4c58
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o Si escau, permís de residència i/o fotocopia del llibre de família i certificat de 

vida laboral.  

- BAREMACIONS:  

Nota mitjana de l’expedient acadèmic:  70% 
Avaluació de la memòria del projecte:  20% 
Qualitat cientificotècnica, rellevància i viabilitat 15% 

Adequació a les línies d’investigació del grup al que 
es situa  

(5%) 

Currículum del sol·licitant:  10% 
Títols universitaris oficials, estades en altres centres, 
coneixement d’idiomes, publicacions, participació a 
congressos, cursos  

(5%) 

Participació en projectes d’investigació per mitjà de 
beca o contracte associats a projectes  

(5%) 
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CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE 

CARÀCTER PREDOCTORAL (Programa Atracció de Talent – UV) 

Organisme: Universitat de València 

Bases reguladores i convocatòria: 

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/convocatories/ayudas-predoctorales-

1285896608661.html     

- Terminis 2017:  

o Publicació de la convocatòria: 12 de desembre de 2017 

o Termini de presentació de sol·licituds: 1 mes a comptar a partir de la data de 

publicació.  

o Publicació de la resolució provisional: 21 de març de 2018 

o Resolució definitiva: 4 de Juny de 2018  

- Nombre d’ajudes: 20 

 

- DURADA MÀXIMA: 4 anys.  (o 3 anys d’ajuda predoctoral i fins 1 any d’ajuda 

postdoctoral) 

 

- SALARI: 17.000 EUROS BRUTS ANUALS (19.150 € en cas d’ajuda postdoctoral) 

 

- REQUISITS:  

o Ser Espanyol, nacional d'un estat membre de la UE, o estranger amb permís 

de residència. 

o Estar en possessió d’un títol universitari, havent-se graduat després de l’1 de 

gener de 2013, per la convocatòria de 2017) (4 anys des de l’obtenció de títol de 

Grau) 

 Aquest període s’incrementa en el temps  que la persona s’haja 

dedicat a la cura de fills menors de cinc anys entre 2009 i 2013 

o Estar admès a un programa de doctorat d’una universitat valenciana.  

o Tindre una nota mitjana de la titulació de GRAU de més de 7,32 per la 

branca de Ciències Socials i Jurídiques (nota igual a la convocatòria FPU de 

l’any anterior) 

o No ser doctor.  

 

- REQUISITS DELS DIRECTORS DE TESI:  

o Ser personal investigador doctor de la UV, amb dedicació a temps complet.  

o Pertànyer a un grup d’investigació inscrit en el Registre d’Estructures 

d’Investigació de la Universitat de València, o bé, haver sol·licitat la seua 

incorporació a un grup inscrit o que haja sol·licitat la seua inscripció. 

o Participar en l’equip investigador d’un projecte d’investigació adscrit a la 

Universitat de València i finançat amb fons públics o privats, amb vigència, 

almenys, fins al dia 31 de desembre de 2017 

o Tenir degudament actualitzat en l’aplicació CURRICUL@ de GREC el seu 

currículum corresponent als darrers cinc anys i haver participat en la 

memòria d’investigació dels darrers tres anys amb un mínim de 36 punts o el 

seu equivalent en el cas d’investigadors/investigadores 

incorporats/incorporades per primera vegada a la Universitat de València en 

els darrers tres anys. 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?idEdictoSeleccionado=4209
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?idEdictoSeleccionado=4209
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- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:  

o Certificació acadèmica de grau, amb nota mitjana 

o Certificació acadèmica dels estudis de Màster, en cas d’estar realitzant-lo.  

o Certificació d’estar admès en la fase d’investigació d’un programa de 

doctorat 

o Documentació que acredite la participació del director de tesi en un equip 

investigador d’un projecte d’investigació adscrit a la UV.  

o Si escau, permís de residència i/o fotocopia del llibre de família i certificat de 

vida laboral.  

Per la fase de selecció:  

o Curriculum amb documentació justificativa dels mèrits.  

o Memòria del treball d’investigació 

o Currículum del director  

 

BAREMACIONS:  

Per al període de preselecció:   

- Es seleccionen les 5 persones amb la nota mitjana més alta de cada àrea 
acadèmica.  

 

Per la fase de selecció.   

- 18.1.Mèrits acadèmics (fins a 11 punts): 11 

o 18.1.1.Nota mitjana ponderada de la sol·licitud: fins a 10 punts. 10 
o 18.1.2.Altres titulacions oficials distintes a la habilitant per a la 

presentació de sol·licituds: fins a 1 punt. Els màsters oficials que 
han format part del càlcul de la nota mitjana ponderada, no es 
tornaran a valorar. 

1 

- 18.2.Contingut científic del currículum de la persona interessada (fins a 2,5 
punts): 

2.5 

o 18.2.1.Beques d’iniciació a la investigació (beques de col·laboració 
del Ministeri d’Educació i Ciència, beques d’iniciació a la 
investigació i ajudes del Programa Aprèn a Investigar de la 
Universitat de València): 0,05 punts. 

0.05 

o 18.2.2.Premi extraordinari de diplomatura, llicenciatura, grau o 
màster: 0,25 punts. 

0.25 

o 18.2.3.Publicacions: fins a un màxim de 2,20 punts, amb el següent 
barem: 

2.20 

 18.2.3.1. Per cada publicació en una revista relacionada a 
l’Index Citation o SCOPUS, o, en el cas de les Ciències 
Socials i Humanitats, en una revista considerada com a 
equivalent per la Comissió d’Investigació: 0,5 punts. 

 

 18.2.3.2. Per cada publicació en revistes científiques no 
relacionades en els llistats esmentats al punt anterior: 0,25 
punts. 

 

 18.2.3.3. Per cada participació en congressos o altres 
reunions científiques amb caràcter nacional o 
internacional, mitjançant comunicació, ponència o pòster: 
0,05 punts. 

 

- 18.3.Capacitat formadora del grup investigador receptor de la beneficiària o 
beneficiari (fins a 5 punts): 

5 
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o 18.3.1.Nombre de sexennis del/de la director/a de l’ajuda (fins a 2,5 
punts): la puntuació serà igual al nombre de sexennis 
d’investigació del/de la director/a dividit pel nombre de sexennis 
màxim que podria aconseguir el/la director/a en la data de la 
sol·licitud de la beca, en funció de la seua antiguitat com a personal 
docent i investigador, multiplicat per 2,5, sempre que tinga 
almenys un sexenni. 

2.5 

o 18.3.2.Participació del/de la director/a de l’ajuda en projectes 
d’investigació en els últims 5 anys (fins a 2,5 punts): 

2.5 

 18.3.2.1. Participació en un projecte del Programa Marc 
Europeu com a coordinador/a o en un projecte de 
l’European Research Council, amb dedicació a temps 
complet o equivalent: 2,5 punts. 

 

 18.3.2.2. Participació en dos o més projectes competitius, 
amb dedicació a temps complet o equivalent: 2,5 punts. 

 

 18.3.2.3. Participació en un projecte competitiu i en un 
projecte precompetitiu, amb dedicació a temps complet o 
equivalent: 2,25 punts. 

 

 18.3.2.4. Participació en un únic projecte competitiu, amb 
dedicació a temps complet o equivalent: 2 punts. 

 

 18.3.2.5. Participació en l’equip d’un únic projecte 
precompetitiu, amb dedicació a temps complet o 
equivalent: 1 punt. 

 

o La dedicació a temps parcial i la participació en projectes de durada 
inferior a tres anys computarà de manera proporcional. 

 

- 18.4.Projecte en el qual s’enquadra l’ajuda (apartat 6.3) (2,5 punts): 2.5 

o 18.4.1.Es consideraran projectes d’investigació competitius aquelles 
accions subvencionades per convocatòries específiques per al 
finançament de «projectes d’investigació» de l’Administració de 
l’Estat, l’Administració Autonòmica o l’Administració de la Unió 
Europea. 

 

o 18.4.2.Participació del/de la director/a de l’ajuda en un projecte 
d’investigació competitiu o de programes internacionals 
d’investigació de caràcter equivalent i de reconegut prestigi, a 
criteri de la Comissió d’Investigació, adscrit a la Universitat de 
València i vigent, almenys, fins al 30 de juny de 2019: 2,5 punts. 

 

o 18.4.3.En el cas que no es poguera acreditar el punt anterior, si el 
grup d’investigació inscrit en el Registre de Estructures 
d’Investigació de la Universitat de València, al qual pertany el/la 
director/a de l’ajuda acredita el gaudiment de projectes 
d’investigació competitius, de manera ininterrompuda durant els 
darrers nou anys, també s’afegiran 2,5 punts. 

 

18.5.Procediment de priorització. Les persones sol·licitants s’ordenaran en funció 
de la puntuació final que resulte de l’aplicació d’aquest barem. Per tal d’evitar la 
concentració de beneficiaris i beneficiàries en les mateixes àrees de coneixement, i 
com a criteri de distribució de les ajudes, es restarà 1 punt al segon candidat o 
candidata de cada àrea de coneixement, 2 punts al tercer/a, 3 punts al quart/a i així 
successivament. 

 

 


