
  

  

  

PPRREEGGUUNNTTAASS  FFRREECCUUEENNTTEESS  

CCoonnvvooccaattoorriiaa  22001122  

FFoonnddoo  SSeeccttoorriiaall  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  SS  RR  EE--CCOONNAACCYYTT  

  

  

  

11..--  ¿¿TTooddooss  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  eenn  eell  ttaalllleerr,,  ttiieenneenn  qquuee  eessttaarr  rreeggiissttrraaddooss  eenn  eell  RREENNIIEECCYYTT??  

  

  RR..--  NNoo,,  LLaa  iinnssttiittuucciióónn  pprrooppoonneennttee  eess  qquuiieenn  ddeebbeerráá  tteenneerr  vviiggeennttee  ssuu  iinnssccrriippcciióónn  aall  RREENNIIEECCYYTT,,  aall  

  mmoommeennttoo  ddeell  eennvvííoo  ddee  llaa  ssoolliicciittuudd,,  eenn  ccuuaannttoo  aa  ssuuss  ccoollaabboorraaddoorreess  nnaacciioonnaalleess  eess  rreeccoommeennddaabbllee  qquuee  

  ccuueenntteenn  ccoonn  eessttee  rreeggiissttrroo,,  mmaass  nnoo  eess  rreeqquuiissiittoo  iinnddiissppeennssaabbllee..  

  

22..--  ¿¿PPuueeddeenn  ppaarrttiicciippaarr  iinnvveessttiiggaaddoorreess  eexxttrraannjjeerrooss  

  

  RR..--  SSii,,  ddee  hheecchhoo  eell  ggrruuppoo  ddee  ccoollaabboorraaddoorreess  ddee  llaa  ccoonnttrraappaarrttee  mmeexxiiccaannaa  rraaddiiccaaddaa  eenn  eell  eexxtteerriioorr  eenn  

  tteeoorrííaa  ssoonn  eexxttrraannjjeerrooss..  

  

33..--  ¿¿TTeennggoo  qquuee  ppeerrtteenneecceerr  aa  uunnaa  RReedd  TTeemmááttiiccaa  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  CCOONNAACCYYTT  ppaarraa  ppooddeerr  ppaarrttiicciippaarr??  

  RR..--  NNoo  nneecceessaarriiaammeennttee,,  ppooddrráánn  ppaarrttiicciippaarr  eexxppeerrttooss  nnaacciioonnaalleess  qquuee  ddee  pprreeffeerreenncciiaa    ppeerrtteenneezzccaann  aa  

  aallgguunnaa  ddee  llaass  RReeddeess  TTeemmááttiiccaass  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  yy,,  uunn  ggrruuppoo  ssiimmiillaarr  ddee  eexxppeerrttooss  cciieennttííffiiccooss  yy  

  tteeccnnóóllooggooss  qquuee  rreessiiddaann  ffuueerraa  ddeell  ppaaííss,,  pprreeffeerreenntteemmeennttee,,  aaqquueellllooss  qquuee  ppeerrtteenneezzccaann  aa  llaa  RReedd  ddee  

  TTaalleennttooss  MMeexxiiccaannooss  eenn  eell  EExxtteerriioorr..    

44..--  ¿¿UUnnaa  iinnssttiittuucciióónn  ppuueeddee  pprreesseennttaarr  mmááss  ddee  uunnaa  pprrooppuueessttaa??  

  

  RR..--  SSii..  

  

55..--  ¿¿MMii  ccoonnttrraappaarrttee  eenn  eell  eexxttrraannjjeerroo  nnoo  ccuueennttaa  ccoonn  ppaarrttiicciippaanntteess  mmeexxiiccaannooss,,  eessttoo  lliimmiittaa  mmii  ppaarrttiicciippaacciióónn??  

  

  RR..--  NNoo,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  eenn  llaa  CCoonnvvooccaattoorriiaa  ssee  eessppeecciiffiiccaa  qquuee  ““EEnn  iigguuaallddaadd  ddee  cciirrccuunnssttaanncciiaass,,  ssee  ddaarráá  

  pprriioorriiddaadd  aa  llaass  pprrooppuueessttaass  qquuee::  aa))  iinncclluuyyaann  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  vviinnccuullaacciióónn  ccoonn    cciieennttííffiiccooss  yy  

  tteeccnnóóllooggooss  mmeexxiiccaannooss  eenn  eell  eexxtteerriioorr””  

  LLaa  ooppcciióónn  eess  ccoonnttaaccttaarr    aall  ppeerrssoonnaall  ddee  ““RReedd  ddee  TTaalleennttooss  eenn  eell  EExxtteerriioorr””  yy//oo  aall  áárreeaa  ddee  ””RReeddeess  

  TTeemmááttiiccaass  CCOONNAACCYYTT””,,  ppaarraa  qquuee  eellllooss  lleess  pprrooppoorrcciioonneenn  llaa  bbaassee  ddee  ddaattooss  ddee  ppoossiibblleess  ccoollaabboorraaddoorreess..  

  

66..--  ¿¿AA  ppaarrttiirr  ddee  qquuee  ffeecchhaa  eessttaarráánn  ddiissppoonniibblleess  llooss  rreeccuurrssooss,,  eenn  ccaassoo  ddee  ssaalliirr  bbeenneeffiicciiaaddooss??  

  

  RR..--  AA  ppaattiirr  ddee  jjuunniioo  ddee  22001122..  

  

77..--  ¿¿CCoonn  ccuuaannttoo  ttiieemmppoo  ssee  ccuueennttaa  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddeell  ttaalllleerr??  

  

  RR..--  CCoonn  1122  mmeesseess,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ffeecchhaa  ddee  ttrraannssffeerreenncciiaa  ddee  llooss  FFoonnddooss..  

  

77..--  ¿¿PPuueeddee  ppaarrttiicciippaarr  uunnaa  mmiiccrrooeemmpprreessaa??  

  

  RR..--  SSii,,  ssiieemmpprree  yy  ccuuaannddoo  eessttee  iinnssccrriittaa  eenn  eell  RREENNIIEECCYYTT  yy  ccuummppllaa  ccoonn  llooss  rreeqquueerriimmiieennttooss  eessttaabblleecciiddooss  

  eenn  llaa  CCoonnvvooccaattoorriiaa..  

  

88..--  ¿¿SSee  ppuueeddee  ppaarrttiicciippaarr  eenn  vvaarriiaass  rreeddeess??  

  

  RR..--  SSii,,  ssiieemmpprree  yy  ccuuaannddoo  ssee  ccuummppllaann  ccoonn  llooss  ddeemmááss  rreeqquuiissiittooss  eessttaabblleecciiddooss  eenn  llaa  CCoonnvvooccaattoorriiaa..  

  

99..--  ¿¿CCoommoo  ssee  ggaarraannttiizzaa  llaa  ccoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  pprrooppoorrcciioonnaaddaa  eenn  llaass  pprrooppuueessttaass  yy  eenn  eell                      

  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  TTaalllleerr??  



  RR..--  LLaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ssee  rreecciibbaa  ccoonn  mmoottiivvoo  ddee  llaa  pprreesseennttee  CCoonnvvooccaattoorriiaa,,  eessttáá  ssuujjeettaa  aa    lloo  

  ddiissppuueessttoo  ppoorr  llaa  LLeeyy  FFeeddeerraall  ddee  TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  AAcccceessoo  aa  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  PPúúbblliiccaa  GGuubbeerrnnaammeennttaall  

  ((LLFFTTAAIIPPGG)),,  ppoorr  lloo  qquuee  aaqquueellllaa  ddooccuummeennttaacciióónn  qquuee  eell  pprrooppoonneennttee  ddeetteerrmmiinnee  qquuee  ddeebbaa  sseerr  ccllaassiiffiiccaaddaa  

  ccoommoo  ccoonnffiiddeenncciiaall  oo  rreesseerrvvaaddaa  yy//oo  ppoorrqquuee  ccoommpprroommeettaa  llaa  pprrooppiieeddaadd  iinntteelleeccttuuaall  oo  iinndduussttrriiaall,,  ddeebbeerráá

    sseerr  eexxpprreessaammeennttee  iiddeennttiiffiiccaaddaa  eenn  ssuu  ssoolliicciittuudd..  

  

1100..--  ¿¿SSee  ddiiccee  eenn  llaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  qquuee  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  ddeebbeenn  tteenneerr  pprreessttiiggiioo,,  ccoommoo  ssee  ppoonnddeerraa  ééssttee??  

  

  RR..--  SSee  ppoonnddeerraa  eell  CCVV  ddee  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess,,  eenn  eell  qquuee  ssee  eexxpplliiccaa  ppoorr  ssíí  ssoollaa  ssuu  ttrraayyeeccttoorriiaa  pprrooffeessiioonnaall..  

  

1111..--  ¿¿SSee  ppuueeddee  rreeaalliizzaarr  eell  ttaalllleerr  eenn  ddooss  eettaappaass??  

  

  RR..--  SSii,,  ssiieemmpprree  yy  ccuuaannddoo  nnoo  eexxcceeddaa  llooss  1122  mmeesseess  eessttaabblleecciiddooss..  

  

1122..--  NNoo  ssee  ttiieennee    iiddeennttiiffiiccaaddoo  aall  sseeccttoorr  eemmpprreessaarriiaall  ppoorrqquuee  nnoo  eennccaajjaa  eenn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddeell  ttaalllleerr,,  eessttoo  nnooss  

ppoonnee  eenn  ddeessvveennttaajjaa??  

  

  RR..--  EEnn  llaass  bbaasseess  ddee  llaa  CCoonnvvooccaattoorriiaa  ssee  eessttaabblleeccee  qquuee  eenn  iigguuaallddaadd  ddee  cciirrccuunnssttaanncciiaass  iinncclluuyyaann  

  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  vviinnccuullaacciióónn  ccoonn  eell  sseeccttoorr  pprroodduuccttiivvoo..  

  

1133..--  ¿¿QQuuee  rruubbrrooss  ssoonn  ffiinnaanncciiaabblleess  yy  ccuuáálleess  nnoo??  

  

RR..--  SSee  ffiinnaanncciiaarráánn  llooss  ppaassaajjeess  yy  vviiááttiiccooss  ppaarraa  mmeexxiiccaannooss  yy  eexxttrraannjjeerrooss,,  ccoonn  ffiinneess  eessttrriiccttaammeennttee  

rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  pprrooppuueessttaa..    

  SSeerrvviicciiooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddeell  ttaalllleerr    ((llooggííssttiiccaa,,  iimmpprreessiióónn  ddee  ddooccuummeennttooss,,  mmaatteerriiaalleess  

ddee  uussoo  ddiirreeccttoo))..  

  GGaassttooss  mmeennoorreess  ddee  ddiiffuussiióónn  yy  pprroommoocciióónn  ddeell  ttaalllleerr..  

  CCoonnttrraattaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  qquuee  ssee  jjuussttiiffiiqquueenn  ppoorr  llaa  aaccttiivviiddaadd  qquuee  ssee  lllleevvaarráá  aa  ccaabboo  ((rreennttaa  ddee  eeqquuiippoo  

mmeennoorr  ccoommoo    iimmpprreessoorraass,,  ccoommppuuttaaddoorraass,,  eennttrree  oottrrooss))..  

  RRuubbrrooss  aauuttoorriizzaaddooss  ppoorr  eell  CCoommiittéé  TTééccnniiccoo  ppaarraa  aatteennddeerr  rreeqquueerriimmiieennttooss  ppaarrttiiccuullaarreess  ddee  llaa  

ccoonnvvooccaattoorriiaa  oo  ppaarraa  aasseegguurraarr  eell  ééxxiittoo  ddeell  ttaalllleerr..      

  NNoo  ffiinnaanncciiaabblleess::  ssoonn  llooss  ssuueellddooss  oo  ccoommppeennssaacciioonneess  eeccoonnóómmiiccaass  uu  hhoonnoorraarriiooss  ppaarraa  eell  ppeerrssoonnaall  

ppaarrttiicciippaannttee..  

  OOttoorrggaammiieennttoo  ddee  bbeeccaass..  

  GGaassttooss  ddee  ttaarreeaass  ooppeerraattiivvaass  aajjeennaass  aall  ttaalllleerr..  

  AArrrreennddaammiieennttoo  ddee  iinnmmuueebblleess..  

  YY,,  eenn  ggeenneerraall  llooss  rruubbrrooss  qquuee  nnoo  sseeaann  iinnddiissppeennssaabblleess  ppaarraa  eell  ttaalllleerr..  

  

1144..--  ¿¿DDeebboo  uuttiilliizzaarr  uunn  mmiillllóónn  ddee  ppeessooss  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  mmii  ttaalllleerr??  

  

  RR..--  EEll  FFoonnddoo  SSeeccttoorriiaall  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  SSRREE--CCOONNAACCYYTT,,  aappooyyaarráá  hhaassttaa  ccoonn  $$11’’000000,,000000  ((UUnn  mmiillllóónn  

  ddee  ppeessooss  0000//110000  MM..NN..))  ppoorr  ttaalllleerr  tteemmááttiiccoo,,  eessttaa  ccaannttiiddaadd  eess  eell  ttooppee  qquuee  ssee  ppuueeddee  ggaassttaarr..  

  

1155..--  DDoonnddee  llooccaalliizzoo  aa  llooss  eexxppeerrttooss  ddee  llaass  rreeddeess  tteemmááttiiccaass  yy  aa  llooss  eexxppeerrttooss  ddee  llaa  RReedd  ddee  TTaalleennttooss  

  

              RR..--  RReeddeess  TTeemmááttiiccaass  CCOONNAACCYYTT..  www.siicyt.gob.mx/siicyt/Redes/index.htlm 
       
        RReedd  ddee  TTaalleennttooss  MMeexxiiccaannooss. http://www.redtalentos.gob.mx 
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