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EN PORTADAEN PORTADA

Aberta en Santiago e Vigo a convocatoria para participar no Programa Yuzz 
"Mozos con ideas" 
 
Luns, 14 Abril 2014 07:11  

O Centro Internacional Santander Emprendemento (CISE) e a Consellería de Traballo e Benestar abriron a convocatoria da quinta edición 
do Programa YUZZ “Mozos con Ideas” para a promoción do talento xuvenil e o espírito emprendedor.

A nova edición de YUZZ conta co mecenado do Banco Santander, a través da súa División Global Santander Universidades, e coa cola-
boración de gran cantidade de entidades públicas e privadas comprometidas co fomento da innovación e do emprendemento.

Nas súas catro edicións anteriores creáronse 400 empresas e no último ano teñen participado máis de 600 emprendedores. A Conse-
llería de Traballo e Benestar está a cargo da coordinación do Programa YUZZ en Santiago e Vigo.

O programa, dirixido a mozos de entre os 18 e os 31 anos, ofrece durante sete meses apoio, formación e asesoramento para elaborar 
planes de negocio baseados en ideas innovadoras, de base tecnolóxica, propostas polos mozos seleccionados para participar no con-
curso.

Os tres mellores proxectos nacionais recibirán unha dotación total de 60.000 euros; 30.000 para o primeiro posto, 20.000 para o se-
gundo e 10.000 euros para o terceiro.

Os premios locais ofrecerán aos mozos a oportunidade de viaxar a Silicon Valley (California, EEUU) para coñecer de primeira man o 
principal referente internacional en innovación. Durante unha semana os gañadores visitarán empresas tecnolóxicas emblemáticas, 
interactuarán con diferentes axentes do entorno académico e empresarial e realizarán actividades de “networking”.

A convocatoria para participar neste programa permanecerá aberta ata o 23 de abril. As bases da convocatoria e formulario de inscri-
ción están dispoñibles en www.yuzz.org.

YUZZ pon a disposición dos participantes calquera dos seus centros, un espazo de traballo localizado en instalacións cedidas por en-
tidades colaboradoras coa infraestrutura e o equipamento necesario para o desenvolvemento de actividades de formación e de aseso-
ramento.

Ademais poderán acceder a programas de titorías e asesoría multidisciplinar, con apoio personalizado para cada un dos participantes. 
Os titores son profesionais con experiencia en plans de negocio de empresas innovadoras ou de base tecnolóxica que apoian a apren-
dizaxe dos emprendedores, ofrécenlles atención permanente e orientan aos participantes na formulación do seu plan de negocio.

Co programa YUZZ ponse a disposición dos participantes unha amplia rede de expertos integrada por profesionais do mundo da em-
presa, docentes e investigadores especializados en innovación e emprendemento. A rede está composta por máis de 200 expertos dis-
tribuídos por todo o territorio nacional que comparten cos participantes a súa experiencia docente ou profesional a través de charlas, 
clases maxistrais, talleres e outras actividades de formación.

A formación en creación e xestión de empresas que se lles ofrece está baseada en casos prácticos de emprendedores e orientada á 
adquisición de habilidades e competencias propias do emprendedor.

Consellería de Traballo e Benestar

A Xunta de Galicia a través da Consellería de Traballo e Benestar apoia todas as iniciativas dirixidas a fomentar o emprendemento, 
especialmente dos mozos galegos que apostan polas tecnoloxías da información e a comunicación e a innovación.

En concreto, este ano a Consellería de Traballo e Benestar vai destinar 25 millóns de euros aos programas de axudas aos novos traba-
lladores autónomos, cooperativas e pequenas iniciativas empresariais co dobre obxectivo de fomentar o emprendemento e facilitar a 
reincorporación dos desempregados ao mercado de traballo.

Centro Internacional Santander Emprendemento, CISE

O CISE naceu en 2012, impulsado por Banco Santander, a través de Santander Universidades, o Goberno de Cantabria e a Universi-
dade de Cantabria a través da Fundación UCEIF, con vocación de converterse en centro de referencia internacional na investigación, 
transferencia de coñecemento e formación en emprendemento.

CISE impulsa proxectos de investigación sobre o valor da cultura emprendedora e as novas metodoloxías de emprendemento, leva a 
cabo o desenvolvemento de programas docentes e actividades formativas de máxima calidade e estimula a cultura emprendedora e a 
innovación co fin último de contribuír ao progreso económico e social. Máis información en www.cise.es

Santander Universidades

Banco Santander promove esta iniciativa a través da División Global Santander Universidades, que mantén máis de 1.100 convenios 
con universidades e centros de investigación de todo o mundo.

Desde 1996, Santander Universidades centra a acción social do banco, que ten destinado máis de 1.000 millóns de euros 
en diversas iniciativas e proxectos universitarios. Máis información en www.santander.com/universidades e en www.becas-
santander.com.

Banco Santander respaldará co seu mecenado o III Encontro Internacional de Reitores Universia, que reunirá en xullo en Río 
de Xaneiro, Brasil, a máis de 1.100 reitores e presidentes de universidades de todo o mundo. Están invitadas 78 universidades 
españolas.
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NOVAS E ACTIVIDADESEN PORTADA

Exposición dos carteis anunciadores de Galicia Crea 2014 
 
Martes, 08 Abril 2014 07:46  

Xa podes ver en Santiago de Compostela, ata o 14 de maio, no Centro Coordindor de información e 
documentación xuvenil as obras que se presentaron ao concurso de carteis anunciadores do certa-
me Galicia Crea.

Se non te podes acercar tes dispoñible a exposición virtualmente.

A gañadora é Tamara Rey Martínez, co lema/pseudónimo: EXPLOSIÓN DE COR

Exposición dos carteis presentados para anunciar Galicia Crea.

Xornadas de Información Xuvenil nos Espazos Xoves: 17 abril Día Europeo da 
Información Xuvenil 
 
Martes, 08 Abril 2014 07:54  

Con motivo da celebración o día 17 de abril, do Día Europeo da Información Xuvenil, a Dirección Xeral 
de Xuventude e Voluntariado a través do Centro Coordinador de Información Xuvenil organiza unha serie 
de Xornadas Informativas nos distintos Espazos Xoves.

Podes consultar a data e o programa nos documentos anexos.

Datas das Xornadas Informativas nos Espazos Xoves

Programa das Xornadas Informativas nos Espazos Xoves

Mais Información e inscricións  en cada Espazo Xove (casa da xuventude)

Composición do Xurado do Concurso de Deseño do Cartel para o Programa 
Xuventude Crea 2014  
 
Martes, 08 Abril 2014 09:29 

COMPOSICIÓN DO XURADO DO CONCURSO DE DESEÑO DO CARTEL PARA O PROGRAMA XUVENTUDE CREA 2014

Presidenta:

Yolanda Otero Balsa (Subdirectora Xeral de Promoción de Actividades da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado)

Vogais:

- Carmen Pereiras Pérez
- Ana Martínez González
- Mª. Asunción García Cao
- Caridad Rodríguez Pazo

Secretaria:

Ángela Fernández Rey

GAÑADORA DO CONCURSO DE DESEÑO DO CARTEL DO CERTAME XUVENTUDE CREA 2014

- Tamara Rey Martínez, co lema/pseudónimo: EXPLOSIÓN DE COR

Conecta con Galicia, para á mocidade da Galicia exterior 
 
Xoves, 10 Abril 2014 06:41  

A Secretaría Xeral da Emigración convoca o programa Conecta con Galicia, que ten por finalidade fa-
cilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa realidade galega e o encontro cos seus familiares.

O programa Conecta con Galicia desenvolverase nas seguintes modalidades:

1. Actividades de aire libre: convócanse 170 prazas, para mozos e mozas residentes fóra de Galicia, 
con idades comprendidas entre os 14 e os 20 anos, en dúas quendas de 12 días de duración cada 
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unha, durante o mes de xullo, en residencias e albergues xuvenís situados en Galicia dependentes da Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar, xunto con mozos e mozas residentes en Galicia, para a realización das seguintes 
actividades:

a) Cultura e camiño. Os participantes aloxaranse seis días, preferentemente, nas residencias xuvenís LUG II en Lugo e Florentino 
López Cuevillas en Ourense, participarán en actividades para coñecer o patrimonio histórico cultural das respectivas zonas e 
percorrerán o Camiño de Santiago en diferentes etapas ata chegar a Compostela.

b) O mar de Galicia. Os seis días restantes aloxaranse en zona de costa, preferentemente, no albergue xuvenil Gandarío en Ber-
gondo (A Coruña), onde realizarán actividades de náutica, de recreo e de coñecemento do medio mariño.

2. Campos de traballo: convócanse 20 prazas para mozos e mozas con idades comprendidas entre os 20 e os 30 anos.

Requisitos das persoas participantes:

a) Ter residencia habitual fóra de Galicia.

b) Ter nacido en Galicia ou ser descendente de galego/a ata o segundo grao de consanguinidade.

c) Ter nacionalidade española.

d) Estar vinculado con calquera concello galego no censo electoral de residentes ausentes, para aquelas persoas solicitantes 
que teñan 18 ou máis anos na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. Este requisito non será exixible aos 
participantes procedentes do resto de España.

e) As persoas participantes en actividades de aire libre deberán ter, o 30 de xuño de 2014, unha idade comprendida entre os 14 
e os 20 anos.

f) As persoas participantes nos campos de traballo deberán ter, o 30 de xuño de 2014, unha idade comprendida entre os 20 e os 
30 anos.

g) Non ter participado na mesma modalidade en edicións anteriores deste programa.

h) Para as prazas financiadas ao 100 % da axuda da viaxe, as persoas solicitantes non poderán contar con ingresos superiores a 
dúas veces o salario mínimo interprofesional ou equivalente de referencia no país de residencia para o ano 2014.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 10 de maio de 2014

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR930A

Máis información no DOG do 10 de abril de 2014 e en http://emigracion.xunta.es

Recuperación e utilización educativa de pobos abandonados   
 
Venres, 11 Abril 2014 09:30 

O Ministerio de Educación convoca o programa "Recuperación e Utilización Educativa de Pobos 
Abandonados" destinado a alumnado de:

- 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria.

- Bacharelato.

- Formación Profesional de Grao Medio.

- Programas de Cualificación Profesional Inicial.

As actividades desenvolveranse en pobos abandonados de Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) e Umbralejo (Guadalajara).

Os grupos de alumnos participantes e os seus profesores desenvolverán as actividades en períodos semanais de domingo pola tarde a 
sábado pola mañá, de acordo coa seguinte distribución temporal:

Alumnos de 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria e de Programas de cualificación profesional inicial

- Primavera: entre o 25 de maio e o 21 de xuño de 2014.

- Outono: entre o 21 de setembro ao 18 de outubro de 2014.

Alumnos de Bacharelato e Formación Profesional de Grao Medio.

- Outono: entre o 19 de outubro e o 29 de novembro de 2014.

Os alumnos de Educación Secundaria ou ensinanzas equivalentes que desexen participar, deberán solicitalo a través da Dirección dos 
seus centros, formando grupos de 20 a 25 alumnos que serán acompañados por un ou dous profesores dos que habitualmente lles 
impartan clase.

Os grupos de Centros de Educación Especial que participen deberán respectar a seguinte ratio profesor/alumno: un profesor acompa-
ñante máis, tres en total, por grupo de 20 a 25 alumnos.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 29 de abril de 2014.

Máis información no BOE do 11 de abril de 2014.



Revista 
  Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil

14 Abril de 2014 - Revista 965 5

Programas de educación ambiental en Zamora e Cantabria    
 
Venres, 11 Abril 2014 10:21 

O Ministerio de Educación convoca programas de actividades para grupos de 20 a 24 alumnos e 1 ou 
2 profesores nos Centros de Educación Ambiental de Villardeciervos (Zamora) durante 14 semanas 
entre o 26 de maio e o 20 de xuño e o 22 de setembro e o 28 de novembro de 2014 e no Centro de 
Educación Ambiental de Viérnoles (Cantabria) durante 10 semanas entre o 29 de setembro e o 28 
de novembro de 2014.

Poderán participar nesta convocatoria, os alumnos de Centros docentes españois que cursen Educación Secundaria Obrigatoria.

As actividades desenvolveranse en estanzas de luns a venres de acordo coa seguinte distribución temporal:

Alumnos de 1. º e 2. º de Educación Secundaria Obrigatoria:

- Villardeciervos en primavera: entre o 9 e o 20 de xuño de 2014.

- Villardeciervos e Viérnoles en outono: entre o 22 de setembro e o 31 de outubro de 2014.

Alumnos de 3. º e 4. º de Educación Secundaria Obrigatoria:

- Villardeciervos en primavera: entre o 26 de maio e o 6 de xuño de 2014.

- Villardeciervos e Viérnoles en outono: entre o 3 e o 28 de novembro de 2014.

Para participar nesta actividade, o alumnado interesado deberá solicitalo, a través da Dirección do seu Centro, formando un grupo de 
20 a 24 alumnos cun ou dous profesores acompañantes, dos que habitualmente lles imparten clase, a ser posible o titor.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 29 de abril de 2014.

Máis información no BOE do 11 de abril de 2014.

Resolución "Taller de Ideas: Cara o emprendemento desde a participación"    
 
Venres, 11 Abril 2014 10:56  

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado pon en marcha o programa formativo Taller de Ideas: Cara o emprendemento desde a 
participación.

Taller de Ideas pretende ser unha ferramenta de traballo, enfocado a mozos e mozas que teñan previsto presentar propostas no marco 
do programa Iniciativa Xove, ou noutros similares de participación xuvenil, e busquen mellorar as súas competencias e destrezas en 
canto a redacción e execución de proxectos.

O seu obxectivo é a consolidación destes programas como elementos dinamizadores do tecido asociativo, impulsores de iniciativas 
innovadoras e elementos valiosos no currículo non formal da mocidade.

Os obradoiros están dirixidos a mozos e mozas, animadores xuvenís, técnicos locais de emprego, axentes de desenvolvemento local, 
concelleiros/as de xuventude, asociacións xuvenís, grupos informais de mozos e mozas, e en xeral a calquera colectivo interesado en 
programas de participación xuvenil.

Gañadores de 10 lotes de 2 entradas de preferencia para o fútbol co Carné 
Xove   
 
Venres, 11 Abril 2014 11:34  

Os gañadores do sorteo de 10 lotes de 2 entradas para o partido que xogarán a SD Compostela e o 
Burgos F.C., o sábado 19 de abril, ás 18 h, no Estadio Municipal de San Lázaro, son:
 
• SILVIA BASANTA CAMI
• REBECA GONZALEZ GONZALEZ
• NEREA FIGUEROA SESTELO
• ALEJANDRO SIXTO PAZOS
• JAVIER FERNANEZ MOREIRA
• ANGELA DOMINGUEZ VEGA
• LUCIA BELLO CALVO
• BEATRIZ LORENZO BLANCO
• SERGIO SIXTO MONERO
• DJAMEL RAHMANI

Os gañadores recollerán as súas entradas, previa presentación do DNI nas:

•	 Oficinas	do	Club	SD	Compostela
Estadio de San Lázaro, porta 15, 1º
Horario: de luns a venres de 10 a 13 ou de 16 a 21 h

•	 Na	taquilla	de	preferencia	(Preferencia:	entrada	por	porta	9)
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Xornadas de Información Xuvenil no espazo xove de Chantada    
 
Venres, 11 Abril 2014 12:26   

No Espazo Xove de Chantada o día 10 de abril de 2014 tivo lugar unha xornada de información xuve-
nil na que participaron 18 mozos e mozas na que se expuxeron as actuación en materia de xuventude 
e emprego xuvenil.

Sorteo: Queres ir ao fútbol co Carné Xove?    
 
Luns, 14 Abril 2014 07:52   

Esta semana sorteamos 10 lotes de 2 entradas de preferencia para o partido que se xogará o día 4 de 
maio no Estadio Municipal de San Lázaro entre a SD COMPOSTELA e o TROPEZON CD de Cantabria.

Para participar neste sorteo terás que contestar á pregunta que aparece no formulario de participa-
ción, relacionada coa SD Compostela.

Podes participar enviando xa o formulario e ata as 9.00h do día 25 de abril.

Proxecto YUZZ 2014 "Xóvenes con ideas" 
 
Luns, 14 Abril 2014 08:54    

A Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia colabora novamente no proxecto 
Yuzz “Xóvenes con ideas”, un proxecto para a promoción do talento e o espírito empren-
dedor dirixido a mozos e mozas con idades comprendidas entre os 18 e 31 anos que residan 
nas provincias españolas nas que exista un Centro YUZZ e que presenten as súas ideas em-
prendedoras.

O 23 de abril remata o prazo para a presentación das candidaturas.

Serán preseleccionadas ata un máximo de 30 candidaturas asociadas a cada centro Yuzz.

Toda a información no seguinte enlace: www.yuzz.org

"A Xuventude no mundo" edición 2014: intercambio xuvenil a Xapón 
 
Luns, 14 Abril 2014 09:13    

No marco do programa “A Xuventude no mundo”, a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar 
convoca un intercambio á Prefectura de Wakayama (Xapón), ao abeiro das relacións bilaterais entre a Xunta de Galicia e a Prefectura 
de Wakayama.

Obxectivos: facilitar o coñecemento doutras realidades sociocultural e lingüísticas para a comprensión da diversidade cultural e  favo-
recer e potenciar a adquisición de habilidades e competencias non formais que faciliten o desenvolvemento persoal.

A cultura galega e a cultura xaponesa son dúas culturas moi distintas pero unidas por un vínculo: existen soamente dous camiños no 
mundo recoñecidos pola UNESCO como Patrimonio da Humanidade: o Camiño de Santiago e o Camiño Kumano Kodo.

Datas de realización do intercambio: do 20 ao 27 de agosto de 2014

Prazas: 15 ( acompañados/as dun monitor)
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Destinatarios: mozos e mozas galegos residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos de idade no momento de 
celebrarse o intercambio e que non participaran  en anteriores edicións de A Xuventude no Mundo.

Prazo de inscrición: do 14 ao 27 de abril de 2014.

Inscrición: mediante envío de formulario electrónico dentro do prazo establecido. Só se admitirá unha solicitude por participante.

Os erros nos datos facilitados na solicitude de participación ou a omisión dalgún deles pode ocasionar a desestimación da solicitude.

Admisión: será por rigoroso orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas convocadas para o intercambio. Os/as solicitantes se-
leccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. De non recibir comunicación de confirmación da praza o último 
día de inscrición, entenderase que non obtivo praza para o intercambio.

Confirmada a praza nos 8 días (naturais) seguintes os/as seleccionadas deberán remitir a mobilidadexuvenil@xunta.es:

- unha copia do billete de transporte adquirido para desprazarse ata a cidade do país do intercambio. Non é documento válido a 
reserva de voo.

- unha copia do seguro de viaxe, de accidentes e  de enfermidade.

A non remisión destes documentos no prazo establecido supón a perda da praza no intercambio.

De darse baixas despois de ter sido adxudicadas as prazas, ofertaránselle  aos seguintes da lista de espera, tendo que presentar estes 
o billete e a documentación nos 4 días (naturais) seguintes da comunicación.

De ser o caso de que o billete de transporte adquirido fose anulado posteriormente a súa remisión á Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado, a praza para o intercambio será anulada e considerada non adxudicada.

Recibidos correctamente as copias dos documentos requiridos, posteriormente aos seleccionados seralles facilitado o nome do coordi-
nador que acompañará ao grupo, así como o lugar de encontro no lugar de celebración do intercambio.

Realizaranse o intercambio se existe un mínimo da metade das prazas convocadas para cada intercambio.

Cobertura do intercambio

- Aloxamento  en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple

- Trasporte no ámbito do intercambio

- Actividades organizadas pola entidade de acollida

- 3 días de estancia con familias xaponesas

Será a cargo do/a participante:

- Os gastos de desprazamento ata o lugar de aloxamento do intercambio.

- Os gastos do seguro de viaxe, de accidente e  de enfermidade.

Estancias con familias xaponesas.- Os/as participantes neste intercambio adquiren o compromiso de acoller no seu domicilio particu-
lar en Galicia durante 3 días a 2 mozos ou mozas xaponeses/as, cando se realice o intercambio de acollida en Galicia durante o 2015.

Recomendación de aeroporto máis preto para chegar ao lugar de destino do país de realización do intercambio:

Wakayama (Xapón): Aeroporto de Kansai

Máis información:

xuventude@xunta.es

981 544645 /981 544869

NOVAS FORMACION            CURSOS DE TEMPO LIBRE

Curso de Monitor de Tempo Libre en Pontevedra 
Martes, 08 Abril 2014 13:23 

A Escola de Tempo Libre Aika ven de modificar as datas do curso de monitores de activida-
des de tempo libre que vai impartir en Pontevedra sendo as novas datas do 22/04/2014 ao 
18/06/2014.

Máis información:

Teléfono: 986 848 486

Email: etlpontevedra@aikaformacion.com
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Curso de Monitor de Tempo Libre en Pontevedra  
Luns, 14 Abril 2014 14:33  

A Escola de Tempo Libre Anias Etlas vai impartir un curso de monitores de actividades de tempo 
libre en Pontevedra (Rúa Echegaray, 39 baixo) do 2 de maio ao 29 de xuño de 2014.

Mais info:

Correo electrónico: etlas@anias.es

Tel. contacto: 986 86 45 98

Web: www.anias.es

Facebook: Anias [Xestión e animación sociocultural] e en Anias Dinamización

Oficina: Echegaray 39, baixo 36002 Pontevedra

BOLSAS E AXUDAS CONVOCATORIA XERAL

Convocada 1 praza temporal para licenciado, Enxeñeiro Superior ou Arquitecto 
na UDC.  
 
Luns, 14 Abril 2014 08:10 

A Universidade da Coruña, convoca esta praza temporal (3 meses e 15 días), como colaborador en proxectos de investigación.

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación en www.udc.es o día 11 de abril.

BOLSAS E AXUDAS IDIOMAS

2014: cursos de lingua árabe con inmersión cultural e actividades en Tetuán (Ma-
rrocos)
 
Venres, 11 Abril 2014 11:31 

(Estes cursos se convocan todos os anos, variando as quendas)

Os cursos serian de dous niveis: "inicial", para alumnos sen coñecemento ningún da lingua árabe; 
e "medio", para alumnos de árabe na Universidade ou en Escola Oficial de Idiomas, curso práctico 
especialmente dirixido á conversación en árabe culto moderno. Máximo de 15 alumnos por curso.

Para todos os públicos e todas as idades.

Solicitudes dirixidas a: institutoandalusi@gmail.com

Prazo de solicitude: ata 15 días antes do inicio do curso ou completar as prazas.

Clases de luns a venres, de 9 a 13 horas, en DAR LOUGHAT.

O grupo concentrarase o domingo, no porto de Tarifa (Cádiz), ás 4 da tarde, para saír no Transbordador das 5 da tarde con destino ao 
porto de Tánxer. A volta, o sábado pola mañá dende o porto de Tánxer con destino Tarifa. Recollida de billetes ida e volta a nome de cada 
un, mais ficha de entrada (branca) e saída (amarela) no mostrador da navieira, situado na entrada das oficinas do porto.

A chegada será sobre as 6 da tarde ao porto de Tánxer (as cinco en Marrocos), onde estará Zayd Benaboud (Director do centro DAR 
LOUGHAT) ou un representante, para recollervos e trasladarvos ao Hotel de Tetuán e responder a cantas dúbidas teñades.

Actividades organizadas por DAR LOUGHAT:

Todos os días, de 9 a 13 horas, clases de lingua árabe.

Luns tarde: Descubrir a Medina de Tetuán: 500 anos de Hª Conferencia e visita guiada.

Martes tarde: Os costumes e tradicións andalusíes das familias tetuaníes: vestimento, gastronomía e festas.

Mércores tarde: Unha tarde nas praias virxes en transporte público.
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Xoves tarde: Conferencia e taller de caligrafía árabe.

Venres tarde: Excursión a Chefchaouen, cea e festa de despedida con música local e entrega de diplomas.

Resumindo. Inclúe: Clases e actividades, billete de barco ida e volta, traslados do porto ao hotel e do hotel ao porto, excursión a Che-
fchaouen, gastos de inscrición, reserva de aloxamento, 6 noites de hotel con almorzo e seguro: 362 € por persoa en cuarto dobre ou 
395 € en cuarto individual.

Máis información en www.institutoandalusi.es

BOLSAS E AXUDAS FORMACION PRACTICA

Bolsas na Deputación de Lugo 
 
Mercores, 09 Abril 2014 10:25  

A Deputación de Lugo convoca 2 bolsas para a realización de prácticas formativas na Área de Em-
prego, Economía Sostible e Demografía.

Cada bolsa terá unha duración de 18 meses.

Requisitos:

Unha para licenciados en xornalismo ou ben alumnos que estean cursando último ano do grao da devandita licenciatura de calquera 
universidade española.

E outra para licenciados en publicidade e relacións públicas ou ben alumnos que estean cursando último ano do grao da devandita 
licenciatura de calquera universidade española.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 19 de abril de 2014. 

Máis información no BOP de Lugo do 9 de abril de 2014.

Bolsas para prácticas de verán BP Oil en España 
 
Luns, 14 Abril 2014 08:50  

A fundación Universidade-Empresa abre o prazo de solicitudes para obtar ás prazas que ofrece, a 
través do seu programa START, para realizar prácticas de verán en BP oil España.

Requisitos: Licenciados/as en dereito, economía, administración e dirección de empresas, enxeñe-
ría, que superaran ao menos o 50% dos totais de créditos da súa titulación.

As prácticas desenvolveranse do 1 de xullo ao 31 de agosto nos departamentos de Aviación, marina, gas, fuels, lubricantes e estacións 
de servizo e finanzas, ubicados en Bp Oil de Madrid.

As/Os interesadas/os podedes mandar o voso currículo ata o 30 de abril a: becasbp@fue.es

Máis información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-verano-en-bp-oil-espana e http://www.fue.es

Axudas para proxectos de investigación desenvolvidos por investigadores emer-
xentes SUG
 
Luns, 14 Abril 2014 10:24 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca para o ano 2014 as Axudas 
para Proxectos de investigación desenvolvidos por investigadores emerxentes do SUG.

Requisitos:

•	Ter	actualmente	vinculación	cunha	universidade	do	SUG	mediante	as	modalidades	de	profesor	titular,	profesor	contratado	doutor,	
profesor axudante doutor, contratado Parga Pondal, contratado Ramón y Cajal ou contratado Marie Curie.

•	Que	a	defensa	da	súa	primeira	tese	de	doutoramento	teña	unha	antigüidade	inferior	a	12	anos,	contados	desde	a	data	de	defensa	
ata o momento da solicitude desta axuda.

•	Acreditar	experiencia	investigadora	posdoutoral	superior	a	24	meses	en	centros	de	fóra	da	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.
Coantía máxima da axuda concedida: 100.000 euros por proxecto. O proxecto terá unha duración máxima de 3 anos (4 anualidades), 
contados desde o momento da solicitude.

Prazo de presentación de solicitudes: Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no DOG. Publicación 
no DOG: 14 de abril de 2014. Finalización do prazo para presentar solicitudes: 14 de maio de 2014.

Máis información: http://www.edu.xunta.es/web/node/12214
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Bolsas no Museo do Prado 
 
Luns, 14 Abril 2014 12:46  

O Museo do Prado convoca as seguintes bolsas:

Bolsa co Meadows Museum de Dallas para participar durante 12 meses nos proxectos desenvolvi-
dos no Laboratorio de Análise do Área de Restauración do Museo Nacional do Prado.

A cuantía da beca é de 18.000 €.

Requisitos:

Licenciatura	ou	Grado	en	Ciencias	Químicas	ou	Enxeñería	Química.

Coñecementos sobre química aplicada ao estudo de bens culturais.

Coñecemento de técnicas de cromatografía líquida e de gases aplicadas á análise de materiais orgánicos presentes nos bens 
culturais.
Coñecementos de Informática.

Alto nivel de inglés falado e escrito.

Coñecemento sobre os materiais e técnicas pictóricas.

Prazo: 9 de maio de 2014.

Bolsa para participar durante 12 meses na formación de especialistas e fomentar a investigación na Área de Biblioteca, Arquivo e 
Documentación do Museo, para a participación no proxecto de mellora e desenvolvemento da Sección de Publicacións Periódicas 
e Catálogos de Poxas.

A cuantía da beca é de 18.000 €.

Requisitos:

Licenciatura ou Grao en Información e Documentación.

Coñecementos de catalogación de todo tipo de materiais bibliográficos, especialmente publicacións seriadas.

Coñecemento sobre recursos bibliográficos en liña, especialmente os especializados en historia da arte.

Coñecementos sobre catalogación e documentación en museos.

Coñecemento sobre sistemas informatizados de xestión documental en bibliotecas, arquivos e museos.

Coñecementos sobre Historia da Arte, especialmente das coleccións e edificios do Museo Nacional do Prado.

Dominio dos idiomas inglés e francés.

Prazo: 9 de maio de 2014.

Bolsas coa Fundación Iberdrola para a formación de futuros especialistas e fomentar a investigación na Área de Restauración do 
Museo durante 10 meses.

A bolsa destinarase ao taller de Escultura.

A cuantía da beca é de 15.000 €.

Requisitos:

Diplomatura en Restauración en centros oficiais, especialidade Escultura, ou Licenciatura ou Grao en Belas Artes, especialidade 
en Escultura.

Coñecementos sobre a colección do Museo Nacional do Prado.

Coñecementos sobre conservación preventiva.

Coñecementos de lexislación do Patrimonio Histórico, museoloxía e xestión cultural.

Coñecementos de informática e inglés

Prazo: 9 de maio de 2014.

Bolsa de formación de futuros especialistas e fomentar a investigación na Área de Educación do Museo do Prado, concretamente, 
no desenvolvemento de novas tecnoloxías aplicadas á educación.

A cuantía da beca é de 18.000 €.

Requisitos:

Licenciatura ou Grao en Deseño dixital, Historia da Arte, Belas Artes, Humanidades, Pedagoxía, Maxisterio, Psicoloxía, ou cal-
quera outra especialidade relacionada co contido da bolsa e finalizada con posterioridade a xaneiro de 2009.
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Coñecemento sobre a historia e as coleccións do Museo do Prado.

Coñecementos sobre a aplicación das novas tecnoloxías á educación.

Coñecementos de alfabetización dixital.

Coñecementos de e-learning.

Deseño e edición dixital.

Coñecemento de inglés.

Dominio de programas de tratamento de imaxes.

Prazo: 2 de maio de 2014.

Máis información no BOE do 12 de abril de 2014.

BOLSAS E AXUDAS MOBILIDADE

Estudos artísticos e de xestión cultural nos Estados Unidos de América  
 
Venres, 11 Abril 2014 06:55   

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 6 bolsas Fulbright para a ampliación de es-
tudos artísticos e de xestión cultural en universidades e centros Estados Unidos de América, curso 
2014-2015 para especializarse nun dos seguintes campos:

Artes Audiovisuais; Escénicas; Plásticas e Visuais; Música e Musicoloxía; Museoloxía e Conservación do Patrimonio; Xestión Cultural.

Requisitos:

Posuír un título superior expedido por unha universidade española.

Ter unha carta de acceso ou de convite dun centro estadounidense para realizar un programa acorde coa memoria de estudos pre-
sentada con carácter previo á concesión da bolsa.

Dotación:

a) Billete de ida e volta, compra de libros e outros materiais e gastos varios: $2.300. No caso de que o bolseiro asistise a un curso 
preacadémico: $2.600.

b) Asignación mensual de 1.500 a 2.100 dólares, segundo universidade ou centro de destino, en concepto de aloxamento, manuten-
ción e gastos adicionais durante o período autorizado de estanza nos Estados Unidos de América.

c) Gastos de matrícula e taxas obrigatorias da universidade ou centro especializado de destino (máximo de 34.000 dólares)

O período de desfrute destas bolsas establecerase segundo o calendario da universidade ou centro especializado de destino. A dura-
ción mínima é de seis meses e a máxima de doce. O devandito período deberá estar comprendido entre o verán ou outono do ano 2014 
e o outono de 2015.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de maio de 2014. 

Máis información no BOE do 11 de abril de 2014 e en http://www.fulbright.es

BOLSAS E AXUDAS MOBILIDADE

Axudas para a acción e a promoción cultural   
 
Mercores, 09 Abril 2014 10:27    

A Secretaría de Estado de Cultura convoca axudas para a acción e a promoción cultural.

Estas axudas teñen por obxecto o fomento de actividades que contribúan a xerar contidos culturais 
e á modernización e profesionalización do sector cultural español, cumprindo algunha das seguin-
tes finalidades:

a) Ofrecer produtos e servizos culturais, fomentando o uso das novas tecnoloxías na creación de 
contidos culturais e na súa difusión.

b) Incrementar a capacidade para xerar emprego potenciando a formación, profesionalización e 
articulación do sector cultural.

c) Estimular a participación do sector privado no financiamento de proxectos culturais.
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d) Fomentar a internacionalización da cultura española, favorecer os vínculos entre as Comunidades Autónomas e potenciar España 
como destino turístico cultural.

As actividades deberán desenvolverse entre o 1 de xaneiro de 2014 e o 31 de marzo de 2015.

Requisitos:

Asociacións sen ánimo de lucro e legalmente constituídas á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de maio de 2014. 

Máis información no BOE do 9 de abril de 2014.

Programa YUZZ Mocidade con Ideas   
 
Xoves, 10 Abril 2014 11:12    

O Centro Internacional Santander Emprendemento (CISE), a Universidade de Deusto e o CEDEMI con-
vocan a quinta edición do Programa Yuzz "Mocidade con talento" para a promoción do talento xove 
e o espíritu emprendedor.

O programa está dirixido a mocidade de entre 18 e 31 anos e ofrece durante sete meses apoio, for-
mación e asesoramento para elaborar plans de negocio baseados en ideas innovadoras, de base 
tecnolóxica, proposta polos xóvenes seleccionados para participar no concurso.

Os tres mellores proxectos nacionais recibirán unha dotación total de 60.000 euros, 30.000 para o primeiro posto, 20.000 para o se-
gundo e 10.000 euros para o terceiro.

A convocatoria está aberta ata o 23 de abril.

Toda a información en: www.yuzz.org.

Programas de educación ambiental en Zamora e Cantabria    
 
Venres, 11 Abril 2014 08:17     

O Ministerio de Educación convoca programas de actividades para grupos de 20 a 24 alumnos e 1 ou 2 profesores no Centro de Edu-
cación Ambiental de Villardeciervos (Zamora) durante 14 semanas entre o 26 de maio e o 20 de xuño e o 22 de setembro e o 28 de 

novembro de 2014 e no Centro de Educación Ambiental de Viérnoles (Cantabria) durante 10 semanas entre o 29 de setembro e o 28 
de novembro de 2014.

Poderán participar nesta convocatoria, os alumnos de Centros docentes españois que cursen Educación Secundaria Obrigatoria.

As actividades desenvolveranse en estanzas de luns a venres de acordo coa seguinte distribución temporal:

- Alumnos de 1. º e 2. º de Educación Secundaria Obrigatoria:

- Villardeciervos en primavera: entre o 9 e o 20 de xuño de 2014.

- Villardeciervos e Viérnoles en outono: entre o 22 de setembro e o 31 de outubro de 2014.

- Alumnos de 3. º e 4. º de Educación Secundaria Obrigatoria:

- Villardeciervos en primavera: entre o 26 de maio e o 6 de xuño de 2014.

- Villardeciervos e Viérnoles en outono: entre o 3 e o 28 de novembro de 2014.

Para participar nesta actividade, o alumnado interesado deberá solicitalo, a través da Dirección do seu Centro, formando un grupo de 
20 a 24 alumnos cun ou dous profesores acompañantes, dos que habitualmente lles imparten clase, a ser posible o titor.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 29 de abril de 2014.

Máis información no BOE do 11 de abril de 2014

PREMIOS E CONCURSOS

Premio de Teatro para Autores Noveles Calderón de la Barca
 
Xoves, 10 Abril 2014 07:36 
 

O Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música convoca o Premio de Teatro para Autores Noveles 
Calderón de la Barca.

Poderán participar na convocatoria do premio autores noveis.
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Os solicitantes deberán presentar obras teatrais de tema orixinal cuxa duración sexa a normal dun espectáculo dramático completo, 
non admitíndose pezas de teatro breve. As obras poderán estar escritas en calquera das linguas oficiais de España.

Non se admitirán obras teatrais premiadas noutros concursos, nin estreadas publicamente, nin tampouco as publicadas en calquera 
soporte ou medio de difusión.

Cada solicitante pode participar cunha única obra na convocatoria.

A dotación económica do premio é de 10.000 €.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de maio de 2014. 

Máis información no BOE do 10 de abril de 2014.

Concurso de Proxectos Empresariais Innovadores da USC 
 
Luns, 14 Abril 2014 06:32  
  

A USC, a través do seu programa de creación de empresas Uniemprende, impulsa unha nova edición deste 
concurso co obxectivo de apoiar a creación de empresas innovadoras promovidas por estudantes, titulados/as 
e/ou investigadores/as de calquera das tres universidades galegas, así como dos centros asociados da Uned 
emprazados en Galicia, ademais de fomentar a innovación empresarial e a xeración de emprego.

Prazo para participar: ata o 30 de abril de 2014.

As bases do XIV Concurso de Proxectos Empresariais Innovadores da USC establecen tres modalidades de concurso. 

Os proxectos galardoados en cada unha das categorías recibirán cadansúa gratificación en metálico por im-
porte de 2.000 euros. 

Máis información: http://xornal.usc.es/xornal/acontece/2014_04/noticia_0072.html

Convocados os X Premios á calidade lingüística para traballos académicos, 
TFG/PFC e TFM da USC 
 
Luns, 14 Abril 2014 07:00 
  
Con este concurso a USC premia os mellores traballos académicos de curso, de fin de grao (TFG) ou proxectos de fin de carreira (PFC), 
así como traballos de fin de mestrado (TFM) escritos en galego.

Os X Premios á calidade lingüística outorgarán un único galardón por modalidade por cada unha das cinco 
áreas de coñecemento Ciencias da Saúde, Ciencias, Ciencias Sociais e Xurídicas, Enxeñaría e Arquitectura, 
Humanidades.

Podes consultar toda a información sobre o Premio e recursos de apoio en:
http://www.usc.es/gl/servizos/snl/dinamizacion/calidade.html

XIV Concurso de Proxectos Empresariais Innovadores da USC
 
Luns, 14 Abril 2014 08:15 
  

A Universidade de Santiago, a través do seu programa de creación de empresas Uniemprende, im-
pulsa unha nova edición deste concurso co obxectivo de apoiar a creación de empresas innovadoras 
promovidas por estudantes, titulados/as e ou investigadores/as de calquera das tres universidades 
galegas.

Os proxectos galardoados en cada unha das categorías recibirán unha gratificación de 2.000 euros.

O prazo de presentación de proxectos é ata o 30 de abril.

Máis información www.usc.es

V Concurso de Creación Literaria ARCOsTilos 
 
Luns, 14 Abril 2014 15:16
  

A Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos convoca o V Concurso de Creación Literaria, no que po-
des presentar: un conto, caligrama, lenda, cómic, obra de teatro, acróstico, etc. 

As categorías do concurso son Infantil (ata 12 anos), Xuvenil (de 13 a 18 anos) e Adulto (maiores de 
18 anos).

As obras terán como máximo cinco páxinas a unha cara, que pode ser a man ou a ordenador, e a te-
mática é libre.

O prazo remata o 8 de maio de 2014.

Máis información en arcostilos@arcostilos.org
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NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PUBLICO

Xuíz/a de paz no concello de A Pobra do Caramiñal    
 
Martes, 08 Abril 2014 09:46  

O Concello da Pobra do Caramiñal fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular e substituto.

Os requisitos para acceder á praza son ter nacionalidade española, maior de idade, non ter impedimento físico nin psiquico 
para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenado por delito mentres 
non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de 
sobresemento.

Non se esixe, nin para titular nin para substituto/a, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 22 de abril de 2014. 

Máis información no BOP da Coruña do 8 de abril de 2014 e na OMIX da Pobra do Caramiñal, teléfono 981 832 590.

Xuíz/a de paz no concello da Bola 
Xoves, 10 Abril 2014 08:08 

O Concello da Bola fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular e substituto.

Os requisitos para acceder á praza son ter nacionalidade española, maior de idade, non ter impedimento físico nin psiquico 
para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenado por delito mentres 
non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de 
sobresemento.

Non se esixe, nin para titular nin para substituto/a, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de abril de 2014. 

Máis información no BOP de Ourense do 10 de abril de 2014.

Xuíz/a de paz no Concello de Beariz  
Xoves, 10 Abril 2014 08:11 

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto do Concello de 
Beariz.

Os requisitos para acceder á praza son ter nacionalidade española, maior de idade, non ter impedimento físico nin psiquico 
para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenado por delito mentres 
non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de 
sobresemento.

Non se esixe, nin para titular nin para substituto/a, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de abril de 2014. 

Máis información no BOP de Ourense do 10 de abril de 2014.

Xuíz/a de paz no concello da Baños de Molgas 
Xoves, 10 Abril 2014 08:13  

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto do Concello de 
Baños de Molgas.

Os requisitos para acceder á praza son ter nacionalidade española, maior de idade, non ter impedimento físico nin psiquico 
para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenado por delito mentres 
non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de 
sobresemento.

Non se esixe, nin para titular nin para substituto/a, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de abril de 2014. 

Máis información no BOP de Ourense do 10 de abril de 2014.
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Auxiliares de policía local para o Concello de Bueu 
Xoves, 10 Abril 2014 08:40 

O Concello de Bueu fai unha convocatoria para a contratación de 6 auxiliares de policía local.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 16 de abril de 2014. 

Máis información no BOP de Pontevedra do 10 de abril de 2014 e en www.concellodebueu.org

Técnicos para o Instituto Galego da Calidade Alimentaria 
Venres, 11 Abril 2014 06:33 

O Instituto Galego da Calidade Alimentaria convoca un proceso selectivo para a contratación dun/dunha técnico/a para proxectos 
específicos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento de actuacións de I+D+i dirixidas á conservación e mellora dos 
recursos xenéticos forestais.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 22 de abril de 2014. 

Máis información no DOG do 11 de abril de 2014 e en:

http://www.medioruralemar.xunta.es/nc/areas/investigacion_e_formacion/instituto_galego_da_calidade_alimentaria/documentacion/persoal/

Auxiliares de axuda a domicilio en Santa Comba 
Venres, 11 Abril 2014 08:23 

O Concello de Santa Comba fai unha convocatoria para cubrir 2 prazas de auxiliar de axuda a domicilio.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 14 de abril de 2014.

Máis información na OMIX de Santa Comba, teléfono 981 818 710.

Dinamizador sociocultural para o Concello de San Cibrao das Viñas 
Venres, 11 Abril 2014 09:45 

O Concello de San Cibrao das Viñas fai unha convocatoria para a contratación como persoal laboral temporal dunha praza de 
dinamizador/a sociocultural.

Titulación esixida: Bacharelato superior ou equivalente.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 21 de abril de 2014.

Máis información no BOP de Ourense do 11 de abril de 2014.

Convocadas 4 prazas de auxiliar de axuda a domicilio no Concello de Monterro-
so (Lugo)
Luns, 14 Abril 2014 08:05 

O Concello de Monterroso convoca polo sistema de concurso-oposición, 4 prazas de auxiliar de axuda a domicilio de laboral fixo.

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.

Máis información BOE do 14 de abril de 2014. www.boe.es

Convocadas 210 prazas de profesores de ESO na Comunidade Autónoma de 
Aragón. 
Luns, 14 Abril 2014 08:06 

O Departamento de Educación da Comunidade de Aragón, convoca 210 prazas (99 acceso libre, 14 discapacitados e 96 promoción 
interna) das especialidades de lingua castelán e literatura, xeografía e historia, matemáticas, francés e orientación educativa, polo 
sistema de concurso-oposición.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 5 de maio de 2014. Máis información BOA do 14 de abril e www.060.es
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Convocadas 2 prazas temporais na Facultade de Informática da UDC 
Luns, 14 Abril 2014 08:08  

A Universidade da Coruña, convoca unha praza temporal(4 meses) de enxeñeiro informático e 1 praza (7 meses) para licenciado con 
mestrado en técnicas estatísticas como colaboradores en proxectos de investigación.

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 11 de abril na páxina www.udc.es

Psicólogo/a e auxiliar administrativo/a para Betanzos  
Luns, 14 Abril 2014 12:01 

O Concello de Betanzos fai unha convocatoria para cubrir con carácter temporal as seguintes prazas:

Psicólogo/a: licenciatura ou grao en Psicoloxía.

Auxiliar administrativo/a: título de Graduado en ESO ou equivalente, Técnico de Grao Medio ou Superior na rama administrativa.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de abril de 2014.

Máis información no BOP da Coruña do 14 de abril de 2014.

Xuíz/a de paz no Concello de Cartelle  
Luns, 14 Abril 2014 12:07 

O Concello de Cartelle fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto.

Os requisitos para acceder á praza son ter nacionalidade española, maior de idade, non ter impedimento físico nin psiquico 
para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenado por delito mentres 
non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de 
sobresemento.

Non se esixe, nin para titular nin para substituto/a, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de maio de 2014. 

Máis información no BOP de Ourense do 14 de abril de 2014 e na OMIX de Cartelle, teléfono 988 491 111.

Axente TIC no Concello de Manzaneda   
Luns, 14 Abril 2014 12:12  

O Concello de Manzandeda fai unha convocatoria para a contratación laboral temporal dun/dunha axente TIC para o Centro da Rede 
de Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica (Rede Cemit).

Requisitos: titulación de grao superior especialidade en Informática.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 21 de abril de 2014. 

Máis información no BOP de Ourense do 12 de abril de 2014 e na OMIX de Manzaneda, teléfono 988 333 043.

Xuíz/a de paz no Concello de Parada de Sil   
Luns, 14 Abril 2014 12:18 

O Concello de Parada de Sil fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular e substituto.

Os requisitos para acceder á praza son ter nacionalidade española, maior de idade, non ter impedimento físico nin psiquico 
para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenado por delito mentres 
non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de 
sobresemento.

Non se esixe, nin para titular nin para substituto/a, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de maio de 2014. 

Máis información no BOP de Ourense do 12 de abril de 2014.
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Administrativo no Concello da Estrada   
Luns, 14 Abril 2014 12:58  

O Concello da Estrada fai unha convocatoria cubrir en réxime de interinidade unha praza de Administrativo polo procedemento de 
oposición libre.

Requisitos: Título de Bachillerato, FP II ou equivalente.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de maio de 2014. 

Máis información no BOP de Pontevedra do 14 de abril de 2014 e na OMIX da Estrada, teléfono  986 573 601.

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PRIVADO

Programa de prácticas no grupo Prisa    
Mercores, 09 Abril 2014 07:55  

O grupo Prisa ofrece como cada ano un programa de prácticas, nesta ocasión serán 255 prazas para 
que toda a mocidade interesada en sectores tan dinámicos como os media e a edición, conten co 
aprendizaxe e a experiencia que lles permita medrar profesional e persoalmente.

Destinatarias/os e requisitos: Estudantes ou recén titulados/as e mocidade  interesada en sectores 
como os medios de comunicación e a edición.

Data límite: ata cubrir prazas.

Máis información: www.prisa.com/es/pagina/cuestion-de-talento/

Ofertas do Servizo Público de emprego do 14/04/2014  
Luns, 14 Abril 2014 07:08  

Condutores de furgoneta, ata 3,5 t.

- Localidade: Cangas (Pontevedra)
- Nº oferta: 12/2014/2464
- Requisitos: necesítase transportista de reparto para a zona de morrazo.

Mecánicos/as-axustadores de camións e autobuses, en xeral

- Localidade: San Cibrao das Viñas (Ourense)
- Nº oferta: 12/2014/2483
- Requisitos: mecánico/a para reparación de camións con carné c+e.

Cociñeiros/as, en xeral

- Localidade: Folgoso do Courel (Lugo)
- Nº oferta: 12/2014/2509
- Requisitos: cociñeiro/a  con 36 meses de experiencia. fixo/a discontinuo de abril a decembro.

Fisioterapeutas, en xeral

- Localidade: Sanxenxo (Pontevedra)
- Nº oferta: 12/2014/2515
- Requisitos: necesítase fisioterapeuta. formación diplomado/a ou grao en fisioterapia.

Camareiros/as, en xeral

- Localidade: Portomarin (Lugo)
- Nº oferta: 12/2014/2552
- Requisitos: necesítanse camareiros/as  cun ano de experiencia.

Mais Información: teléfono 902 125 000.
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NOVAS DAS CASAS DE XUVENTUDE E OMIX CASAS DA XUVENTUDE

ESTREA DO DOCUMENTAL ¿Y TÚ QUE OPINAS? - Espazo Xove Ourense
Martes, 08 Abril 2014 11:31 

Estrea do ÚLTIMO DOCUMENTAL de "BIEZ" Marcos Fernández Vázquez.

                                               ¿ Y TÚ QUE PIENSAS ?

Mércores 9 de abril ás 20:45 horas.

Na sala de video do Espazo Xove de Ourense (CASA DA XUVENTUDE).




