GALEUROPA 2018 MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA
COMARCA DE ORDES (ORDES, OROSO, FRADES, CERCEDA,
TRAZO, TORDOIA, MESÍA).
Establecese o prazo Extraordinario de solicitude e inscrición ó Programa de
Mobilidade Transnacional Xuvenil Galeuropa 2018; cofinanciado por a
Consellería de Política Social, pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e o Fondo
Social Europeo dentro do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.
 Requisitos: Estar inscritos/as e figurar como beneficiarios/as no ficheiro
do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade
Autónoma de Galicia.
Non ter participado en convocatorias anteriores do programa Galeuropa.
 Idade dos/as participantes: Maiores de 18 anos no momento de
formalizar a solicitude.
 Lugar e forma de presentación de solicitudes:
As solicitudes presentaranse en ficha de inscrición (anexa ao anuncio e
bases, colgadas na web da Mancomunidade) a través do correo
electrónico galeuropa@mancomunidadeordes.org e tamén farase
unha pequena entrevista. S e r á n a d m i t i d a s por orde de
chegada ata completar as prazas ofertadas, tamén se creara
unha lista de espera para cubrir posibles renuncias.
 Prazo de presentación de solicitudes: O prazo comezará a partir do
venres 10 de agosto de 2018 ata o 31 de Agosto do
2 0 1 8 . N on se aceptarán máis solicitudes cando as prazas de cada
país queden cubertas, pasando as que cheguen despois de cubrirse
as prazas a ser suplentes. Tampouco se aceptarán solicitudes
cando sexa imposible xestionar a mobilidade segundo os prazos
marcados pala orde de convocatoria de Galeuropa para o ano 2018
.
A Mancomunidade de Ordes asigna as seguintes de mobilidades por países de
destino: 9.
- REINO UNIDO (7).
- HOLANDA (1).
- ITALIA (1).
Duración das mobilidades: 2 meses e 17 días.
Mail de contacto: galeuropa@mancomunidadeordes.org
Teléfonos de contacto : 607642863-981680679
Máis información: www.mancomunidadeordes.gal
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