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CONVOCATORIA DE VINCULACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E TECNOLOXÍA MATEMÁTICA DE GALICIA – CITMAga
PREÁMBULO
O Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga) créase o 19 de agosto de
2021 (publicación no DOG dos Estatutos do Centro). O obxecto do CITMAga é a investigación de
excelencia e a transferencia de coñecemento en todas as áreas das matemáticas, a través do
establecemento dunha axenda científica orientada e especializada, organizada en áreas de
investigación e programas dirixidos á consecución dos retos globais establecidos nas estratexias
marco de I+D+i. CITMAga integra na súa estrutura ao Consorcio Instituto Tecnolóxico de Matemática
Industrial (ITMATI). O documento de creación de CITMAga pode consultarse neste enlace, e nel
descríbese a axenda científica do centro, deseñada en función das capacidades da comunidade
matemática de Galicia e dos retos identificados que poden ser susceptibles de abordarse mediante
ferramentas matemáticas, xunto coa análise doutros centros e o coñecemento das relacións e
colaboracións con outras áreas. Con estas premisas elaborouse a “Axenda M4”, estruturada en dous
niveis: áreas de investigación e transferencia, nun primeiro nivel, e programas de investigación, nun
segundo nivel. As catro áreas de investigación e transferencia están directamente relacionadas cos
retos globais que se identifican en Horizonte Europa: Sociedade Dixital (M4 Digital Society), Vida e
Sostibilidade (M4 Life and Sustainability), Competitividade Industrial (M4 Industrial Competitiveness) e
Ciencia e Coñecemento (M4 Science and Knowledge). Os contidos iniciais de cada programa de
investigación e a interrelación entre áreas detállanse no documento de creación do CITMAga.
M4 SCIENCE AND KNOWLEDGE
(M4 Ciencia e Coñecemento)
▪ Dinámica e fenómenos complexos
▪ Estruturas naturais
▪ Análise matemática de datos

M4 DIGITAL SOCIETY
(M4 Sociedade Dixital)
▪ Sistemas intelixentes
▪ Humanidades dixitais
▪ Computación,
aprendizaxe
seguridade

M4 LIFE AND SUSTAINABILITY
(M4 Vida e Sustentabilidade)
▪ Bioestatística e biomatemática
▪ Entendendo o medio ambiente e o
cambio climático
▪ Buscando a sustentabilidade

M4 INDUSTRIAL COMPETITIVENESS
(M4 Competitividade Industrial)
▪ Modelización matemática para a
industria
▪ Computación de altas prestacións e
algoritmos
▪ Xestión e produción eficiente

e

CANDIDATAS/OS ELIXIBLES E PROCESO DE SELECIÓN
Despois da reunión constitutiva do Consello Reitor e do Comité Asesor Científico Externo do CITMAga,
ponse en marcha o primeiro proceso de vinculación para persoal investigador das universidades
participantes no CITMAga, de acordo co Artigo 19 dos Estatutos do CITMAga. Este proceso de
vinculación diríxese a: profesorado dos corpos docentes universitarios, profesorado contratado doutor,
profesorado axudante doutor, profesorado emérito, persoal investigador posdoutoral contratado a
cargo de convocatorias de recursos humanos competitivas (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva
formación e incorporación, Beatriz Galindo, Marie Curie, Posdoutural Xunta, etc.), persoal investigador
distinguido e outras figuras equivalentes.
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De acordo co Artigo 19 dos Estatutos do CITMAga, a vinculación de novos membros do persoal
investigador ao CITMAga realizarase a través dun proceso selectivo aberto que se convocará polo
Consello Reitor cada dous anos, por proposta da Dirección Científica. Ademais, a avaliación das
persoas candidatas será levada a cabo polo Comité Asesor Científico Externo con criterios OTMR
(Open, Transparent and Merit-based Recruitment). A este efecto, valorarase a competencia e a
capacidade das persoas candidatas con criterios de excelencia, tendo en conta a etapa da carreira
investigadora e o desempeño relativo con base en indicadores cuantitativos e cualitativos competitivos
que avalíen a investigación e a transferencia relevantes, así como o seu aliñamento coa axenda
científica do CITMAga. Inclúese como Anexo IV o formulario de avaliación que utilizará o Comité
Asesor Científico Externo.
A modo de orientación, consideraranse para a valoración da traxectoria investigadora a acreditación de
sexenios de investigación e/ou transferencia (en caso de poder optar a eles), a relevancia das
publicacións científicas, a participación e dirección de proxectos de investigación competitivos e a
participación e dirección de actividades de transferencia, así como outros méritos (congresos, comités,
actividade editorial…) e recoñecementos que permitan valorar a aliñamento coa axenda científica do
CITMAga.
A vinculación do persoal investigador ao CITMAga durará catro anos, prorrogables por períodos de
igual duración, previa avaliación favorable polo Comité Asesor Científico Externo da actividade de
investigación e transferencia desenvolvida naquel.
Tal e como indican os Estatutos, a vinculación do persoal investigador ao CITMAga non suporá a
perda da súa relación coa universidade de orixe. A súa dedicación estenderase, como regra xeral, á
totalidade da súa dedicación investigadora e de transferencia. Excepcionalmente, poderá admitirse a
dedicación parcial ao 30 % para aquel persoal investigador vinculado a algún centro da Rede de
Centros de Investigación do SUG. O persoal vinculado terá unha dobre vinculación e considerarase
parte do Centro e da súa entidade de orixe.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
A data límite para a presentación de solicitudes é o 22 de outubro de 2021 ás 14:00 horas CET. A
solicitude debe enviarse por correo-e (citmaga@citmaga.gal) co asunto “Vinculación CITMAga”,
cumprimentando este formulario en liña (que tamén se pode consultar no Anexo II) e remitindo a
documentación que se indica no Anexo III (breve CV e memoria científica).
PLANIFICACIÓN
Data/Período
06/10/2021
Ata o 22/10/2021
26/10/2021
16/11/2021
26/11/2021

Acción
Publicación da convocatoria de vinculación por parte das tres universidades
Período de presentación das solicitudes
Entrega ao Comité Asesor Científico Externo das solicitudes organizadas
Data límite de entrega de avaliacións
Presentación ao Consello Reitor da proposta de vinculación
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ANEXO I. PERSOAL INVESTIGADOR VINCULADO A ITMATI
Disposición transitoria segunda. Réxime transitorio do persoal investigador vinculado ao ITMATI
1. O persoal investigador que estivese vinculado ao ITMATI no momento da entrada en vigor destes
estatutos quedará vinculado ao CITMAga con carácter provisional polo período de duración dos
proxectos ou actividades en que estea a participar, salvo renuncia comunicada por escrito
dentro do prazo dun mes contado desde a entrada en vigor destes estatutos. Para manter a súa
vinculación ao CITMAga, deberá participar no primeiro proceso selectivo de persoal investigador
vinculado que se convoque nos termos previstos na disposición adicional segunda.
2. Ao persoal investigador que quede vinculado provisionalmente ao CITMAga nos termos previstos no
número anterior aplicaráselle o establecido nestes estatutos para esa categoría de persoal.
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ANEXO II. FORMULARIO DE SOLICITUDE DE VINCULACIÓN AO CITMAGA
Este formulario débese cumprimentar en liña a través do seguinte enlace.
Datos persoais e profesionais
Apelidos
Nome
Código ORCID
Scopus
Researcher ID
Perfil Scholar Google
Páxina web persoal
DNI
Universidade á que pertence
Departamento
Área de coñecemento
Posto actual
Traxectoria investigadora
Sexenios de investigación e
transferencia (indicando anos)
Foi IP de proxectos de
investigación de convocatorias
competitivas nos últimos 5
anos?
Participou en proxectos de
investigación de convocatorias
competitivas nos últimos 5
anos?
Foi IP de actividades de
transferencia nos últimos 5
anos?
Participou en actividades de
transferencia nos últimos 5
anos?
Foi persoal investigador adscrito
a ITMATI nos últimos 5 anos?

(En caso de resposta afirmativa, extraerase a información das
BBDD de ITMATI)

Solicitude de vinculación

Total/Parcial (30%; xustificación)
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ANEXO III. DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR
-

Breve Currículum Vitae, en inglés (e.g. CVN).
Unha memoria científica, en inglés, de 2 páxinas de extensión como máximo na que expresen
os seus intereses científicos, os seus logros más importantes (tanto en investigación como en
transferencia) e as súas posibles aportacións ao CITMAga (indicando polo menos áreas de
investigación ou transferencia segundo a Axenda Científica do CITMAga).

Nota: no momento da vinculación, terase que achegar un informe do departamento de adscrición, para
o que se facilitará un modelo específico. Neste momento tamén se solicitará á persoa vinculada que
indique se desexa vincular a outro persoal investigador baixo a súa titorización ou supervisión nas
figuras correspondentes.
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ANEXO IV. FORMULARIO DE AVALIACIÓN PARA O COMITÉ ASESOR CIENTÍFICO EXTERNO
Avaliación do CV. Modular a avaliación tendo en conta se é unha persoa investigadora moza (calidade
científica, formación recibida, proxección futura) ou un/unha investigador/a con traxectoria consolidada
(calidade de resultados obtidos, resultados de transferencia, capacidade de formación e de atracción de
persoal investigador mozo, liderado en proxectos europeos, liderado en proxectos nacionais).

Puntuación (de 0 a 60)

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Adecuación ao CITMAga, de acordo coa memoria presentada.
Participación en proxectos de especial relevancia e carácter interuniversitario.
Novas liñas de investigación de especial transcendencia.
Capacidade en actividades de transferencia.
Potencial interacción con outras disciplinas e ámbitos do sistema galego de I+D+i.
Relacións con outros centros de investigación de importancia estratéxica para Galicia.

Puntuación (de 0 a 40)

Á vista do CV e da memoria, ¿considérase que este/a investigador/a pode contribuír positivamente ao
desenvolvemento futuro do CITMAga?
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