


Que é? 

 
 
 
InTalent é un programa específico de colaboración entre a 
Universidade da Coruña e Inditex para a contratación de 
investigadores posdoutorais con proxección e ampla traxectoria 
internacional baixo o único criterio da excelencia. 



Promotores 

 
 
 

A UDC ten como finalidade contribuír ao avance cultural, social e 
económico da sociedade mediante a xeración, xestión e difusión da 
cultura e o coñecemento científico, tecnolóxico e profesional. A 
UDC enmarca esta iniciativa dentro do seu propósito de executar 
accións concretas destinadas a apoiar investigadores procedentes 
de calquera parte do mundo a desenvolver aquí as súas carreiras 
científicas. 



Promotores 

 
 
 

Inditex vén apoiando nos últimos anos as institucións de educación 
superior, co compromiso coa UDC como un dos sinais de 
identidade. É por iso que está interesada en apoiar accións 
encamiñadas ao desenvolvemento de proxectos en materia de 
investigación e transparencia para ampliar, renovar e modernizar 
os sistemas de ensino superior, así como na posta en valor da súa 
dimensión emprendedora en beneficio da sociedade. 



A quen se dirixe? 



Que ofrece o programa? 



Convocatoria 

 
– Contratación de 2 investigadores 

 
– Prazo para envío de solicitudes: 

• Do 3 de novembro de 2016 ás 8:30 (UCT+1) 
• Ata o 1 de decembro de 2016 ás 14:30 (UCT+1) 

 
– Solicitudes: 

• Exclusivamente a través da Sede Electrónica da UDC 



Procedemento 



Documentación a presentar 



Áreas destacadas 



Áreas destacadas 

– Relacionadas co Campus Industrial 
 
 

– Relacionadas cos Institutos de Investigación 
 
 
 
 
 
 

– Relacionadas coas Ciencias Sociais e as Humanidades 

 



Criterios de avaliación 

 
– Traxectoria científica  

 (0-40 puntos) 
– Actividade internacional  

 (0-20 puntos) 
– Capacidade de liderazgo e xeración de coñecemento  

 (0-20 puntos) 
– Proposta de proxecto  

 (0-20 puntos) 
 



Criterios de avaliación 

 
 

Todos os méritos recollidos serán valorados tendo en conta os 
anos transcorridos desde que a persoa solicitante obtivo o título de 
doutor/a, de modo que se avaliarán tanto os logros alcanzados en 
función da súa experiencia como a proxección da súa carreira 
investigadora e a súa capacidade para presentar futuras 
propostas exitosas de ciencia excelente. 



Criterios de avaliación 

 
Comisión de avaliación: 

 
– Vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia 
– Adxunto a Investigación da Vicerreitoría 
– Adxunto a Transferencia da Vicerreitoría 
– 3 investigadores de recoñecido prestixio  



Moitas grazas! 
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