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Programa Investigo – SEPE (Ministerio de Trabajo y Economía Social) 
DADES CONVOCATÒRIA 

Tipus d'ajuda 

Subvencions destinades a la contractació de persones joves demandants d'ocupació en 
la realització d'iniciatives d'investigació en innovació, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 
 
IMPORTANT: Aquestes subvencions es tramitaran pel procediment de concurrència NO 
competitiva l'objecte de la qual és finançar actuacions concretes que NO requereixen de 
valoració comparativa amb altres propostes, per la qual cosa les resolucions de 
concessió es dictaran per ordre de presentació de sol·licituds, una vegada realitzades 
les comprovacions de concurrència de l'actuació subvencionable i el compliment de la 
resta de requisits exigits, fins a l'esgotament del crèdit pressupostari assignat en la 
convocatòria. 
 
El nombre màxim de contractes a finançar per Entitat sol·licitant no podrà superar el 20% 
del crèdit disponible, sent el crèdit disponible per al termini de sol·licitud 2022 de 
23.709.680 euros. La Universitat de València únicament pot sol·licitar la contractació de 
perfils fins a arribar a la quantitat de 4.741.936,00 € (aproximadament 71 sol·licituds de 
contractes) 
 

Finalitat 
Contractació de persones joves que es troben desocupades i inscrites demandants 
d'ocupació, de 16 o més anys i que no hagen complit 30 anys en el moment de començar 
la relació contractual. 

Entitat convocant Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE (Ministerio de Trabajo y Economía Social) 

Termini 

Atés que el termini per a presentar la sol·licitud única per part de la UV al SEPE s'inicia l'1 
d'abril de 2022, que la resolució de concessió per part del SEPE es dicta per ordre estricta 
de presentació de sol·licituds fins a l'esgotament del crèdit disponible i que cada entitat 
només pot presentar una única sol·licitud (que incloga tots els perfils sol·licitats i la seua 
corresponent descripció del lloc de treball); s'estableix un 
 
TERMINI INTERN: de recepció d'expressions d'interés en el Servei de Gestió de la 
Investigació per part dels investigadors serà des del 25/03/2022 fins al 30/03/2022, a través 
de la Seu Electrònica (ENTREU) . Es prioritzaran les sol·licituds per rigoròs ordre de recepció 
al grup “Servei de Gestió de la Investigació – SEPE22: Programa Investigo”.   

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

Tipus de contracte Els contractes seran a temps complet, es realitzaran conforme a la normativa laboral. 

Duració Mínim de 12 mesos i un màxim de 24 mesos. 

Requisits de les persones 
contractades 

Les persones que siguen contractades hauran de ser joves de 16 o més anys i que no hagen 
complit 30 anys, i que es troben desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en 
el servei públic d'ocupació corresponent en el moment de començar la relació contractual.  
No es podran contractar persones joves que hagen exercit qualsevol tipus de lloc 
d'investigació en la mateixa entitat en el termini de 6 mesos immediatament anteriors.  
Aquests requisits s'hauran de complir a l'inici de la seua participació en el programa. 

Marc jurídic de 
convocatòria 

Orden TES/ 1267/2021, de 17 de noviembre 
Extracto de la Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 17 de diciembre de 
2021 

 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-19043.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-B-2021-51680.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-B-2021-51680.pdf
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PROCEDIMENT INTERN 

Procediment 

La persona responsable de l'actuació, haurà d'enviar al Servei de Gestió de la Investigació 
mitjançant la Seu Electrònia (ENTREU) al grup “Servei de Gestió de la Investigació – SEPE22: 
Programa Investigue”, indicant en el camp descripció “PI-2022”, fins al dia 30 de març de 
2022, seguint les instruccions del document d'ajuda per a la presentació de sol·licituds, la 
següent documentació: Sol·licitud Interna SEPE Investigue 2022 
Cada persona coordinadora responsable podrà presentar una única sol·licitud i en ella es 
podrà preveure un únic perfil a contractar. En el cas que es presente més d'un perfil per 
sol·licitud s'entendrà com a vàlid el primer perfil relacionat. 
No es requereix cap mena de cofinançament per part de la persona responsable de 
l'actuació. 

Les sol·licituds s'atendran estrictament per ordre d'entrada a la Seu Electrònoca:  
          Grups de cotització de la Seguretat Social (d'1 a 9): 

         (1) Tècnic Superior (Màster) 
         (2) Tècnic Mitjà (Grau, Enginyeria, Arquitectura) 
         (3) Tècnic Especialista (Cicle grau superior d'FP) 
         (5) Oficial de Laboratori (Batxiller o cicle grau mitjà d'FP) 

Gestors SGI José Miguel Albarracín – 96386 40 97 – ext. 64097 – persoinv@uv.es  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.uv.es/serinves/convocatories/2022/investigo_sepe/ajuda_sol_einterna.pdf
https://www.uv.es/serinves/convocatories/2022/investigo_sepe/Sol_Interna_SEPE_Investigo_2022.docx
mailto:persoinv@uv.es

