
Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investiación do SUG cofnanciadas polo
Fondo Europeo de Desenvolvemento  Rexional  (Feder),  no marco  do proirama operatvo Feder  Galicia
2014-2020, para o exercicio 2019 (ED431G)

CONVOCATORIA PARA ENTREVISTA PRESENCIAL NO PROCESO DE AVALIACIÓN 

A Orde do 19 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime

de  concorrencia  compettta,  das  axudas  para  a  acreditación,  estruturación  e  mellora  de  centros  de

intestgación do Sistema unitersitario de Galicia, cofnanciadas polo Fondo Europeo de Desentoltemento

Rexional  (Feder),  no marco do programa operatto Feder  Galicia  2014-2020,  establece  no seu  artgo 12

“Ataliación e selección”, apartado 4, que:  “Durante o proceso de ataliación o panel de ataliadores poderá

requirir  unha  sesión  presencial  coas  persoas  directoras  cientfcas  das  unidades  e/ou  co  responsable  da

unitersidade  solicitante  para  unha  mellor  compresión  das  propostas  presentadas  se  así  se  considerase

necesario. Para tal fn as persoas responsables poderán ser contocadas á dita sesión coas debidas garantas

procedementais”.

En tirtude desa posibilidade anúnciase que os días 25 (tarde) e 26 (mañá) de notembro se desentolterán as

sesións presenciais en Santago de Compostela, na Casa de Europa (Parque Vista Alegre - Rúa Saltadas s/n,

15705 Santago de Compostela) e de acordo cos seguintes horarios estmados:

25 notembro (tarde)

16.00 h.  Centro de Intestgación Mariña (CIM); UVigo

17.00 h.  Centro de Intestgacións Biomédicas (Cinbio); UVigo

18.00 h.  Centro de Intestgación en Medicina Molecular y Enfermidades Crónicas                    

(Cimus); USC

19.00 h.  Insttuto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE); USC

26 notembro (mañá)

09.30 h.  Centro Singular de Intestgación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (Ciqus); USC

10.30 h.  Centro Singular de Intestgación en Tecnoloxías Intelixentes (Citus); USC

FONDO EUROPEO DE 
DESENVOLVEMENTO REXIONAL 
“Unha maneira de facer Europa”
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=IRKCJ3Xyb7


11.30 h.  Centro de Intestgación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións          

(CITIC); UDC

12.30 h.  Centro de Intestgación en Tecnoloxías de Telecomunicación (atlanTTIc); UVigo

Á entretista deberá de acudir a persoa responsable da dirección cientfca da unidade de intestgación que

poderá estar acompaña por un máximo de dúas persoas do seu staf, sempre e cando estean adscritas á

unidade.  Queda excluída calquera intertención que non sexa presencial,  non admitndose como tales  as

tideoentretistas ou similares.

Cada entretista desentolterase nun período aproximado de 55 minutos e constará dunha brete presentación

(máximo de 20 minutos) a cargo de persoa directora da unidade na que exporá sintetcamente os principais

ftos acadados no período 2016-2019 e a proposta que se presenta para optar á execución da axuda no

período 2019-2022.

Ao logo de todo o proceso da entretista as persoas que compoñen o panel ataliador poderán formular, en

calquera momento, cantas preguntas consideren necesarias para unha mellor comprensión da proposta que

se somete á súa consideración.

As persoas directoras das unidades poderán letar consigo, como medio de apoio,  unha presentación en

soporte  informátco  (quedando  excluído  tídeo)  e  poderán  facer  entrega  dunha  copia  en  papel  desa

documentación aos membros da comisión (12 copias). No caso de facelo, tato o soporte informátco como a

copia papel deberán entregarse obrigatoriamente nese acto como garanta do proceso.

Sirta este escrito, notfcado á entdade que solicita a axuda, como medio de contocatoria para as entretistas.

A contocatoria nominal das persoas que acudan ás entretistas deberá facela a dita entdade.

Santago de Compostela
O xefe de sertizo de Planifcación
e Estruturación da Intestgación
Faustno Infante Roura
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