
 
 

Resolución do 30 de decembro de 2021, do Instituto de Investigación 
Sanitaria de Santiago de Compostela, pola que se conceden as axudas 
para a realización de teses de doutoramento e de investigación 
posdoutoral. 

 

O obxecto destas axudas é a formación de investigadores no ámbito da Biomedicina e 

Ciencias da Saúde mediante a concesión, en réxime de publicidade, obxectividade e 

concorrencia competitiva de axudas para a realización de teses de doutoramento e 

posdoutorais para a realización de proxectos de investigación supervisada no marco 

dos Grupos de Investigación pertencentes ao IDIS. 

De acordo co establecido no artigo 9 da convocatoria, o 22 de decembro de 2021, foi 

publicada a resolución pola que se aproba a proposta provisional de concesión en 

réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a realización de teses de 

doutoramento e de investigación posdoutoral. 

Transcorrido o prazo de alegacións establecido na resolución provisional de axudas 

concedidas e, unha vez examinadas as alegacións presentadas polas persoas 

interesadas, a Dirección Científica 

RESOLVE 

PRIMEIRO. Aprobar a relación definitiva de candidaturas adxudicatarias e na reserva 

das axudas para a realización de teses de doutoramento no marco dos grupos de 

investigación do IDIS ás seguintes persoas solicitantes: 

GRUPOS EMERXENTES: 

CANDIDATURAS CONCEDIDAS: 

NIF/NIE  Puntuación 
apartado 1 

Puntuación 
apartado 2 

Puntuación total 

45906227K 45,50 37,00 82,50 

50386370V 45,50 36,00 81,50 

05711155W 41,40 39,00 80,40 

CANDIDATURAS EN RESERVA: 



 
 

NIF/NIE  Puntuación 
apartado 1 

Puntuación 
apartado 2 

Puntuación total 

53860083V 42,00 30,00 72,00 

58440454F 38,70 30,00 68,65 

 

GRUPOS CONSOLIDADOS: 

CANDIDATURAS CONCEDIDAS: 

NIF/NIE  Puntuación 
apartado 1 

Puntuación 
apartado 2 

Puntuación total 

Y1069982J 47,50 38,00 85,50 

48116679N 35,60 37,00 72,60 

33544914N 35,20 37,00 72,20 

CANDIDATURAS EN RESERVA: 

NIF/NIE  Puntuación 
apartado 1 

Puntuación 
apartado 2 

Puntuación total 

32715824A 38,10 28,00 66,10 

 

SEGUNDO. Aprobar a relación definitiva de candidaturas adxudicatarias e na reserva 

das axudas de investigación posdoutoral para a realización de proxectos de 

investigación no marco dos grupos de investigación do IDIS ás seguintes persoas 

solicitantes: 

CANDIDATURAS CONCEDIDAS: 

NIF/NIE  Puntuación 
apartado 1 

Puntuación 
apartado 2 

Puntuación total 

47402739S 56,35 36,00 92,35 

Y4594312F 55,70 36,00 91,70 

44463491Y 47,00 36,00 83,00 



 
 

CANDIDATURAS EN RESERVA: 

NIF/NIE  Puntuación 
apartado 1 

Puntuación 
apartado 2 

Puntuación total 

74745798F 53,40 24,00 77,40 

31002200V 45,90 24,00 69,90 

 

CUARTO. Ordenar a publicación dos resultados na web https://idisantiago.es/ 

QUINTO. Dispoñer que o prazo de incorporación dos adxudicatarios será a partir do 10 

de xaneiro de 2022.  

No caso das persoas beneficiarias das axudas para a realización de teses de 

doutoramento no marco dos grupos de investigación do IDIS que aínda non estean 

matriculados no programa de doutoramento, iniciarán o contrato a partir da 

notificación da formalización da correspondente matrícula, de acordo cos prazos 

estipulados no artigo 4 da convocatoria. 

No caso das persoas beneficiarias das axudas para a realización de proxectos de 

investigación no marco dos grupos de investigación do IDIS é preciso obter un acordo 

de co-financiamento por parte do grupo receptor, previo ao inicio do contrato. 

SEXTO. Dispoñer que as persoas beneficiarias deberán presentar a xustificación das 

memorias de seguimento de acordo co establecido no artigo 12 da convocatoria. 

 

 

 

Mª Luz Couce Pico 

Directora Científica do IDIS  
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