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CONVOCATÒRIA INTERNA DE SELECCIÓ DE CANDIDAT DE LA UIB A 
LES AJUDES POSTDOCTORALS D’AXA RESEARCH FUND 2013 

 
 
1. Objecte de la convocatòria interna. 
 
La fundació AXA Research ha convocat uns ajuts per a contractes postdoctorals de dos 
anys de durada. Aquesta fundació té com a missió fonamental la recerca científica 
bàsica que contribueixi a entendre millor i a prevenir riscs ambientals, riscs relacionats 
amb la salut i riscs socioeconòmics.  
 
Com a pas inicial del procés, la UIB es va registrar a l’AXA Research Fund (ARF) i va 
fer una sol·licitud per a poder presentar candidats en aquesta convocatòria. En data 25 
de novembre de 2013, l’ARF va atorgar a la UIB una candidatura, sense determinar 
l’àrea temàtica de la convocatòria a la que s’havia de vincular la sol·licitud. 
 
Segons les bases d’aquests ajuts, la UIB ha de seleccionar el candidat que la institució 
presentarà a la convocatòria de contractes postdoctorals de l’ARF abans de dia 16 de 
desembre. Per aquesta raó, la UIB publica aquesta convocatòria interna per a la selecció 
del candidat.  
 
2. Naturalesa de l’ajut de l’ARF. 
 
L’ajut a cada candidat seleccionat suposa un total de 120.000€ durant els 24 mesos de 
durada del finançament per part de la Fundació AXA, i inclou un mínim de 35.000€ per 
any per el sou íntegre de l’investigador postdoctoral, a més de finançament per a 
l’execució del projecte de recerca presentat pel candidat.  
 
El contracte serà a temps complet i incompatible amb cap altre tipus de contracte. 
 
3. Condicions de la convocatòria de l’ARF. 
 

- Cada candidat només pot ser presentat per una única institució. 
- Els candidats han de ser doctors i no poden haver transcorregut més de 5 anys 

des de la defensa de la tesi doctoral.  
En el cas d’investigadors que estiguin en possessió de més d’un doctorat, el 
requisit anterior es refereix al primer dels doctorats obtinguts. 
L’extensió d’aquest període podrà ser superior en el cas d’interrupció, durant 
alguns períodes de temps i per causes justificades, de les carreres investigadores 
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dels sol·licitants, i sempre que aquestes interrupcions estiguin degudament 
documentades.  

- L’ARF vol finançar projectes des del seu començament, no seran elegibles 
projectes que ja estan en vies de realització. 

 
4. Criteris de l’ARF per a la valoració de candidats. 
 

- Excel·lència acadèmica del candidat. 
- Exposició internacional del candidat, que s’entén com: 

(a) canvi d’institució i/o país entre la institució actual d’adscripció del 
candidat i la que espera ocupar. 
(b) haver realitzat estades a l’estranger per un mínim de 6 mesos a comptar 
des de la data de defensa de la tesi o treball de final de màster, o planificat 
durant l’etapa postdoctoral a inicial. 
 
NOTA: S’espera que els candidats seleccionats tinguin mobilitat entre el seu 
país actual de residència i la posició postdoctoral per la que demanen l’ajut. 
També es considera que la mobilitat internacional té més valor que la 
mobilitat nacional. La convocatòria especifica que si el candidat es queda en 
la mateixa institució es requereix una justificació clara. 

- Rellevància del laboratori o centre de recerca on es proposa la incorporació per 
la realització del projecte de recerca proposat pel candidat. 

- Novetat i originalitat del projecte proposat. 
- Viabilitat del projecte. 
- Capacitat per transmetre i divulgar la seva recerca. 

 
5. Formalització de sol·licituds a la convocatòria interna de la UIB. 
 
El Vicerectorat d’Investigació i Postgrau ha decidit que sigui la Comissió d’Investigació 
l’encarregada de fer la selecció entre les persones interessades en presentar la seva 
candidatura per als ajuts postdoctorals de l’ARF.  
 
Per tal de poder fer la selecció, els candidats han d’enviar per correu electrònic a 
xavier.salva@uib.es, la documentació requerida, i dur còpia de l’annex 1 signada a 
l’OSR com a màxim el 10 de desembre de 2013 a les 15 hores. 

a. Currículum Vitae complet del candidat. 

b. Breu descripció (màxim 2 pàgines) dels principals mèrits del candidat, 
indicant els punts forts i febles, si escau, en relació als criteris d’avaluació de 
l’ARF recollits en l’apartat 4 anterior, i en particular: 

 - resum dels principals mèrits recollits al CV (p.e. nombre de publicacions, 
índex de qualitat de les mateixes, etc.) 
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- experiència internacional del candidat. 

- comentari sobre l’equip o grup de recerca on s’incorporarà el candidat, i la 
rellevància de l’equip pel projecte de recerca que proposa. 

- novetat i originalitat del projecte que proposa el candidat en el context del 
camp de coneixement en el qual s’emmarca. 

c. Descripció del projecte de recerca (màxim de 2 pàgines sense comptar 
referències bibliogràfiques). El projecte ha de contemplar un esborrany de 
pressupost. 

d. Annex 1. Document de conformitat signat per l’investigador responsable de 
l’equip o grup de recerca on s’incorporarà el candidat. S’entén per 
investigador responsable d’un equip o grup de recerca al personal permanent 
o investigadors contractats del programa Ramón y Cajal, que desenvolupin la 
seva tasca docent i/o investigadora en algun dels departaments, instituts 
universitaris o centres de la UIB. El document ha de dur també la signatura 
del director del departament o institut on es vulgui incorporar el candidat.  

 

Un cop seleccionat el candidat a presentar, la UIB ho comunicarà perquè aquest pugui 
accedir a l’aplicació establerta per Axa Research Fund entre els dies 17 de desembre de 
2013 i 9 de gener de 2014 i adjuntar la documentació exigida. 

 

Més informació sobre la convocatòria de l’ARF:  

http://www.axa‐research.org/sites/dev/files/A‐Howtoobtain‐Modus/Post‐Doc‐

2014%20V3%20%282%29.pdf 


