
Moitos  usuarios  están  a  recibir  SMS  con
ofertas de emprego sospeitosas
Durante os últimos días detectouse o envío masivo de SMS a usuarios con información

para optar a supostas ofertas de traballo cunhas condicións moi vantaxosas. O principal

obxectivo desta campaña é obter información dos usuarios,  co  fin  de utilizala  para

realizar novas fraudes. Non se descarta tampouco que tenten involucrar aos usuarios

vítimas en distintas actividades ilegais, como  muleros.

Recursos afectados

Aqueles usuarios que recibisen o SMS coa suposta oferta de emprego e seguisen as

indicacións facilitadas posteriormente.

Solución

Se recibiches un SMS destas características e accediches ás peticións:

• Vixía  regularmente  que  información  túa  circula  por  Internet

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/04/21/egosurfing-que-informacion-

hay-sobre-mi-en-internet).  Practicar  egosurfing  permitirache  controlar  que

información hai sobre ti na Rede.

• Se tras realizar unha procura na internet da túa información persoal atopas algo

que non che gusta ou se está ofrecendo indebidamente información sobre ti,

exerce  os  teus  dereitos  ante  a  Axencia  Española  de  Protección  de  Datos

(https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos).

• Denuncia ante as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado (FCSE) se se trata

dunha fraude.

De  maneira  xeral,  como  debes  proceder  ante  este  tipo  de  ofertas  de  emprego?

(https://www.osi.es/es/falsas-ofertas-empleo):

1. Non contestes en ningún caso ao SMS.

2. Non sigas ligazóns que se poidan facilitar.

3. Baixo ningún concepto facilites datos bancarios ou realices ingresos económicos

a contas bancarias que poidan solicitar.

4. Se dúbidas sobre a veracidade dun SMS, realiza procuras en Google con frases

craves que conteña a mensaxe; os resultados pódenche dar algunha pista. Ás
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veces, tras unha pequena procura na internet, podes atopar a usuarios que foron

vítimas dunha determinada fraude.

5. Tamén podes consultar directamente coa empresa ou servizo implicado se se

menciona na mensaxe recibida.

Aprende  a  identificar  falsas  ofertas  de  emprego  coa  infografía  “Detectando  falsas

ofertas de emprego”.

Detalles

En todos os casos identificados, os usuarios foron contactados mediante o envío dun

SMS, no que se lles facilita información acerca das supostas condicións da oferta de

traballo,  sen especificarse a empresa que está a contratar xente ou o remitente da

mensaxe.

Así mesmo, aos posibles interesados en participar no proceso de selección solicítaselles

que  contacten  a  través  da  aplicación  de  mensaxería  WhatsApp  para  obter  máis

información.

As condicións ofrecidas comúns en todas as mensaxes son as seguintes:

• un soldo diario alto de entre 100 e 500 euros,

• a posibilidade de traballar a tempo completo ou parcial,

• un  traballo  fácil  que  se  pode  realizar  desde  calquera  lugar  e  en  calquera

momento.



Tendo en conta a cantidade e persistencia destas mensaxes, é posible que se trate

dunha  campaña  na  que  se  tenta  enganar  aos  usuarios,  sobre  todo  persoas

desempregadas ou en situación de precariedade laboral, para obter información coa

que  realizar  novas  fraudes  ou  tamén  para  que  os  supostos  interesados  realicen

actividades  sospeitosas,  como  muleros  (https://www.osi.es/es/correo-

electronico#mulero).

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta
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