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BECA DIVULGACIÓ CIENTÍFICA EN INFERMERIA FAMILIAR I
COMUNITÀRIA

BECA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y
COMUNITARIA

La Càtedra d'Infermeria Familiar i Comunitària, amb el propòsit de
donar suport a la divulgació científica convoca 4 beques per a
l'assistència a Congressos Nacionals o Internacionals de l'àmbit de la
Infermeria Familiar i Comunitària i que han de regir-se per les bases
que a continuació es detallen:

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, con el propósito de
apoyar la divulgación científica convoca 4 becas para la asistencia a
Congresos Nacionales o Internacionales del ámbito de la Enfermería
Familiar y Comunitaria y que han de regirse por las bases que a
continuación se detallan:

OBJECTIUS

OBJETIVOS

Fomentar la divulgació científica en Infermeria Familiar i Comunitària.

Fomentar la
Comunitaria.

NATURA

NATURALEZA

Les beques seran:

Las becas serán:

- 300 € per a despeses d'inscripció

- 300 € para gastos de inscripción

- La beca no cobreix desplaçaments, dietes o qualsevol altra despesa
que no corresponga a la inscripció del Congrés. Si l'import de la
inscripció és inferior a la quantia de la beca s'atorgarà l'import
corresponent a aquesta. Si fora superior no suposarà un augment de
la quantia estipulada de 300 €

- La beca no cubre desplazamientos, dietas o cualquier otro gasto que
no corresponda a la inscripción del Congreso. Si el importe de la
inscripción es inferior a la cuantía de la beca se otorgará el importe
correspondiente a la misma. Si fuese superior no supondrá un
aumento de la cuantía estipulada de 300€

MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

MARCO LEGAL Y PRESUPUESTARIO

La dotació màxima destinada a aquesta convocatòria és de 1.200 € i
es troba consignada en l'orgànica 32.60.4B.00.01 del pressupost de
la Càtedra d'Infermeria Familiar i Comunitària. L'execució d'aquesta
dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

La dotación máxima destinada a esta convocatoria es de 1200 € y se
encuentra consignada en la orgánica 32.60.4B.00.01 del presupuesto
de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria. La ejecución de
dicha dotación está supeditada a la disponibilidad de liquidez de la UA.

La dotació assignada a cada beca s'ha d'ajustar, en els principis
bàsics, al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; a l'Ordre 3/2017, de 31 de maig de la Conselleria de
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la
Generalitat Valenciana , que estableix les bases reguladores per a la
concessió de subvencions en matèria de cooperació i a les
regulacions, requisits i termes establerts per les normes de
funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

La dotación asignada a cada premio se ajustará, en sus principios
básicos, a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; a la Orden 3/2017, de 31 de mayo de la
Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación de la Generalitat Valenciana , que establece las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de
cooperación y a las regulaciones, requisitos y términos establecidos
por las normas de funcionamiento interno de la UA y a lo que esta
convocatoria establece.

REQUISITS

REQUISITOS

1. Es tindran en compte:

1. Se tendrán en cuenta:

- Les persones candidates hauran de ser infermeres.

- Los/as candidatos/as deberán ser enfermeras.

- Hauran de tenir experiència prèvia en Infermeria Familiar i
Comunitària, sobre la base dels criteris següents:

- Tener experiencia previa en Enfermería Familiar y Comunitaria, en
base a los siguientes criterios:

· Publicacions en revistes indexades sobre infermeria comunitària:
0,50 punts per cada article (màxim 5 punts).

· Publicaciones en revistas indexadas sobre enfermería comunitaria:
0,50 puntos por cada artículo (máximo 5 puntos).

1

divulgación

científica

en

Enfermería

Familiar

y

Documento generado automáticamente el día 31/01/2019 12:55:43. Este documento consta de 4 páginas.
Document generat automàticament el dia 31/01/2019 12:55:43. Aquest document consta de 4 pàgines.
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5077.pdf

BOUA - Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant
BOUA - Boletín Oficial de la Universidad de Alicante

31 de gener de 2019
31 de enero de 2019

· Aportacions científiques a congressos internacionals sobre
infermeria comunitària: 0,50 punts per cada comunicació oral o pòster
(màxim de 5 punts). 1 punt per cada ponència sobre promoció de la
salut, participació comunitària o infermeria comunitària (màxim 5
punts).

· Aportaciones científicas a Congresos Internacionales sobre
enfermería comunitaria: 0,50 puntos por cada comunicación oral o
poster (máximo de 5 puntos). 1 punto por cada Ponencia sobre
promoción de la salud, participación comunitaria o enfermería
comunitaria (máximo 5 puntos).

· Aportacions científiques a Congressos Nacionals sobre infermeria
comunitària: 0,25 punts per cada comunicació oral o pòster (màxim de
2,5 punts). 0,5 punts per cada ponència sobre promoció de la salut,
participació comunitària o infermeria comunitària (màxim 2,5 punts).

· Aportaciones científicas a Congresos Nacionales sobre enfermería
comunitaria: 0,25 puntos por cada comunicación oral o poster (máximo
de 2,5 puntos). 0,5 puntos por cada Ponencia sobre promoción de la
salud, participación comunitaria o enfermería comunitaria (máximo 2,5
puntos)

· Participació en projectes d'Investigació finançats de caràcter
internacional: 10 punts per cada un d'aquests amb un màxim de 30
punts.

- Participación en proyectos de Investigación financiados de carácter
internacional: 10 puntos por cada uno de ellos con un máximo de 30
puntos

· Participació en projectes d'Investigació finançats de caràcter
nacional: 5 punts per cada un d'aquests amb un màxim de 15 punts.

- Participación en proyectos de Investigación financiados de carácter
nacional: 5 puntos por cada uno de ellos con un máximo de 15 puntos.

FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES

S'ha de presentar una sol·licitud personalitzada en la qual s'aporte el
programa del Congrés i el justificant d'inscripció a aquest i també el
comprovant d'acceptació d'algun treball (comunicació oral o pòster)
per part de l'Organització del Congrés.

Deberá presentarse una solicitud personalizada en la que se aporte el
programa del Congreso y el justificante de inscripción al mismo así
como comprobante de aceptación de algún trabajo (comunicación oral
o póster) por parte de la Organización del Congreso.

Les sol·licituds s'han de presentar en Registre General o Auxiliars de
la Universitat d'Alacant:

Las solicitudes deben ser presentadas en Registro General o
Auxiliares de la Universidad de Alicante:

REGISTRE GENERAL UNIVERSITAT D'ALACANT

REGISTRO GENERAL UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Universitat d'Alacant

Universidad de Alicante

Ap. 99 - 03080 Alacant

Ap 99 - 03080 Alicante

En el sobre s'indicarà clarament:

En el sobre se indicará claramente:

CÀTEDRA D'INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

«BECA D'INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA»

"BECA DE INVESTIGACIÓN
COMUNITARIA"

Departament d'Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut
Pública i Història de la Ciència

Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y
Salud Pública e Historia de la Ciencia

Els treballs que opten al premi hauran de ser enviats així mateix per
correu electrònic en format PDF al correu electrònic següent:

Los trabajos que opten al premio deberán ser enviados así mismo por
correo electrónico en formato PDF al siguiente correo de email:

catedraefyc@gmail.com.

catedraefyc@gmail.com

La no recepció dels documents per aquesta via implicarà l'exclusió de
la convocatòria.

La no recepción del/los documento/os por dicha vía supondrá la
exclusión de la convocatoria.

La participació en
d'aquestes bases.

La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las
presentes bases.

aquesta
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COMISSIÓ DE SELECCIÓ

COMISIÓN DE SELECCIÓN

Té com a competència avaluar les sol·licituds presentades i establir
l'ordre de prelació dels candidats i les candidates participants.

Tiene como competencia evaluar las solicitudes presentadas y
establecer el orden de prelación de los candidatos y candidatas
participantes.

Les ajudes seran determinades per un jurat format per:

Las ayudas serán determinadas por un Jurado compuesto por:

El director de la Càtedra d'Infermeria Familiar i Comunitària, que
actuarà com a president. Actuaran com a vocals, un representant de

El Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, que
actuará como Presidente. Actuarán como vocales, un representante
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Ribera Salut, un representant de l'Associació d'Infermeria Comunitària
(AEC), que actuarà com a secretari, que faran la selecció i la valoració
de les persones candidates i en justificaran els mèrits e d'acord amb
la documentació aportada

de Ribera Salud, un representante de la Asociación de Enfermería
Comunitaria (AEC), que actuará como Secretario, que realizarán la
selección y valoración de las/os candidatas/os justificando sus méritos
en base a la documentación aportada.

Les ajudes es concediran per consens (unanimitat) o, si escau majoria
simple. En cas d'empat decidirà el vot de la presidència.

Las ayudas se concederán por consenso (unanimidad) o en su caso
mayoría simple. En caso de empate el voto de la Presidencia decidirá.

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

La beca serà concedida per la Càtedra d'Infermeria Familiar i
Comunitària, d'entre la terna de candidats proposats pel jurat. El
premi es pot declarar desert.

La beca será concedida por la Cátedra de Enfermería Familiar y
Comunitaria, de entre la terna de candidatos propuestos por el Jurado.
El fallo del premio podrá declararse desierto.

La decisió del jurat es donarà a conèixer per part d'aquest a les
persones candidates i publicat en el web de la Càtedra d'Infermeria
Familiar i Comunitària.

El fallo del jurado se dará a conocer por parte de este a las/os
candidatas/os y publicado en la web de la Cátedra de Enfermería
Familiar y Comunitaria.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal aportades quedaran incloses en el
fitxer automatitzat corresponent d'aquesta Universitat, que es
compromet a no fer-ne un ús diferent d'aquell per al qual han sigut
sol·licitades, segons la resolució de la Universitat d'Alacant, de 17 de
desembre de 2002, per la qual es regula els fitxers automatitzats de
dades de caràcter personal (DOGV de 15 de gener de 2003).

Los datos de carácter personal aportados quedarán incluidos en el
fichero automatizado correspondiente de esta Universidad, que se
compromete a no hacer un uso distinto de aquel para el cual han sido
solicitados, según la resolución de la Universidad de Alicante, de 17 de
diciembre de 2002, por la que se regula los ficheros automatizados de
datos de carácter personal (D.O.G.V. de 15 de enero de 2003).

La Universitat d'Alacant preveu la possibilitat d'exercir els drets
d'accés, rectificació, supressió i, si escau, d'oposició, que preveuen
els articles 13, 14 i 15 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; que
han de ser exercits, per escrit, davant de la Gerència d'aquesta
Universitat.

La Universidad de Alicante contempla la posibilidad de ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión y, en su caso, de
oposición, que prevén los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Orgánica 3/
2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales; que deben ser ejercidos, por
escrito, ante la Gerencia de esta Universidad.

RECURSOS

RECURSOS

Contra aquesta convocatòria i els actes administratius que se'n
deriven, es pot interposar recurs d'alçada previst en els articles 121 i
122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les publicacions o notificacions. Es podrà
interposar el recurs davant de l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant del rector com a òrgan competent.

Contra esta convocatoria y los actos administrativos que se deriven de
ella, podrá interponerse recurso de alzada previsto en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente de sus publicaciones o
notificaciones. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó
el acto que se impugna o ante el rector como órgano competente.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

PLAZO DE PRESENTACIÓN

El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 de març al 31 de
maig del 2019.

El plazo de presentación de solicitudes será del 1 de marzo al 31 de
mayo de 2019.

SELECCIÓ

SELECCIÓN

Les ajudes seran determinades per la direcció de la Càtedra
d'Infermeria Familiar i Comunitària que farà la selecció i la valoració de
les sol·licituds i en justificarà els mèrits d'acord amb la documentació
aportada.

Las ayudas serán determinadas por la Dirección de la Cátedra de
Enfermería Familiar y Comunitaria que realizará la selección y
valoración de las solicitudes justificando sus méritos en base a la
documentación aportada.

CONSIDERACIONS FINALS

CONSIDERACIONES FINALES

Les persones becades han d'indicar en els treballs que presenten als
Congressos i/o en les publicacions que se'n puguen derivar d'aquests
amb posterioritat que han obtingut una beca concedida per la Càtedra
d'Infermeria Familiar i Comunitària.

Las/os becadas/os deberán indicar en los trabajos que se presenten a
los Congresos y/o en las publicaciones que se puedan derivar de los
mismos con posterioridad que han obtenido una beca concedida por la
Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria.
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Alicante, 31 de enero de 2019

La secretària general

La Secretaria General

Esther Algarra Prats

Esther Algarra Prats
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