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EN PORTADAEN PORTADA

Boimorto acolleu a Carpa Xplora de Xuventude con información sobre os recur-
sos dispoñibles para a mocidade  
 
Xoves, 18 Setembro 2014 07:14 

A Carpa Xplora Xuventude achegouse o día 17 de setembro ata a localidade coruñesa de Boimorto 
para informar aos mozos e mozas galegos sobre os recursos e programas dirixidos a eles, e para 
facilitarlles asesoramento por parte de técnicos especializados.

A campaña está a desenvolverse por toda Galicia entre os meses de xuño, xullo, agosto e setembro. 
Durante estes meses, os técnicos da Rede galega de dinamización xuvenil percorrerán 110 localida-
des da xeografía galega.

Cabe destacar que, ademais de información de interese, estas carpas pretenden ofrecer un espazo 
aos grupos de mozos e mozas e entidades xuvenís no que poidan amosar as actividades e propostas 
que levan a cabo, servindo como escaparate do talento xuvenil.

Benestar inviste 180.000 euros para o desenvolvemento de 49 proxectos xuve-
nís do programa "Iniciativa Xove" en Pontevedra  
 
Venres, 19 Setembro 2014 06:01 

Un total de 49 asociacións xuvenís ou grupos informais de mozos e mozas da provincia de Ponte-
vedra están a executar proxectos financiados no marco do programa de participación xuvenil da 
Consellería de Traballo e Benestar “Iniciativa Xove”, cun investimento de 180.000 euros.

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, participou hoxe en Nigrán no proxecto 
“Onda Miñor”, que desenvolven os mozos e mozas dun grupo informal da localidade. Esta iniciativa 
ten como obxectivo ofrecer á cidadanía cursos de iniciación ao mundo radiofónico, no que están a 
participar medio cento de veciños da comarca.

Rodeiro lembrou que ‘Iniciativa Xove’ “forma parte dos programas de renovación das políticas de Xuventude da Xunta de Galicia, que 
na actualidade xiran en torno a xestionar actuacións baseadas na adquisición de novas competencias a través da educación non formal”.

O responsable de Xuventude asegurou que este programa permite aos mozos e mozas demostrar a capacidade de organizar os seus 
propios proxectos, ao tempo que estimula o protagonismo, a creatividade e o liderado xuvenil.

O director xeral tamén destacou que a participación xuvenil en programas de educación non formal “conleva o desenvolvemento de 
valores como as aptitudes comunicativas, organizativas e de planificación, o traballo en equipo, o sentido da iniciativa ou a autoconfianza, 
autonomía e iniciativa persoal”.

Este programa conta con programas vinculados co emprendemento e a empregabilidade, que están agrupados baixo o epígrafe de ‘Ini-
ciativa Xove emprendedora’. Tamén destacan iniciativas dirixidas a favorecer a integración de colectivos con diversidade funcional ou 
en risco de exclusión social; a creatividade; o coñecemento e o respecto do contorno natural, a intervención ambiental e o fomento dos 
bos hábitos neste eido; a rehabilitación e renovación de espazos degradados; e os relacionados coas novas tecnoloxías.

No total de Galicia, a Consellería de Traballo e Benestar financia este ano con máis de 500.000 euros un total de 137 proxectos de edu-
cación non formal que desenvolven preto de 700 mozos e mozas pertencentes a grupos informais, así como asociacións e entidades 
xuvenís.

NOVAS E ACTIVIDADESEN PORTADA

"Abono Carné Xove" SD Compostela  
 
Martes, 16 Setembro 2014 00:00  

Como entidade colaboradora co programa Carné Xove da Dirección Xeral de Xuven-
tude e Voluntariado, a SD Compostela lanza un abono especial para todos aqueles 
mozos e mozas que sexan titulares do Carné Xove. Co novo 'Abono Carné Xove', os 
afecccionados poderán asistir ao estadio de San Lázaro en todos os encontros de Liga 
por solo 45 euros. A grada habilitada para este abono será únicamente a de Preferencia.

O abono venderase nas oficinas do clube, en San Lázaro, e será necesario presentar o 
Carné Xove en vigor para que poda tramitarse o 'Abono Carné Xove'.
 
INFORMACIÓN PARA ABONADOS:

Todos aqueles afeccionados que xa sexan abonados da SD Compostela e posúaan o Carné Xove en vigor poderán acollerse, se o dese-
xan, a este novo abono coas seguintes especificacións:

1) Se o prezo que pagou polo abono foi superior ó do 'Abono Carné Xove' (45 euros), devolveráselle a diferencia. No caso de que o 
prezo que pagou fose inferior, deberá abonar a diferencia no momento de recoller o seu carné de 'Abono Carné Xove'.
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2) O 'Abono Carné Xove' só será válido para a zona de Preferencia, polo que se algún afeccionado que xa é abonado noutra zona do 
estadio (Fondo Norte ou Tribuna) se acolle a este novo abono, trasladaráselle a Preferencia. En ningún caso poderá mantener o seu 
asento noutra grada que non sexa Preferencia e ser beneficiario do 'Abono Carné Xove'.

3) Todos aqueles abonados que se deran de alta antes do 30 de xuño e se acollan ó 'Abono Carné Xove' seguirán disfrutando dos 
descontos futuros cos que xa contaban pola promoción vixente no momento no que se abonaron.

Máster en comunicación deportiva  
 
Martes, 16 Setembro 2014 11:10 

Este máster é un programa de postgrao de Aventi en colaboración coa Asociación da Prensa De-
portiva e a Asociación da Prensa da Coruña.

Terá unha duración equivalente a un curso académico, con inicio en novembro de 2014 e rematando 
no mes de xullo de 2015. Desenvolverase os venres pola tarde e sábados pola mañán en horario de 
17:00 - 21:00 horas os venres e de 10:00 a 14:00 horas do sábado.

Está estructurado en 30 módulos (300 horas lectivas) que conforman un total de 60 sesións.

O custo da matrícula é de 4.200€. Os posuidores do carné xove terán un desconto do 10%.

I Feira Mocidade Activa: móllate e emprende! 
 
Xoves, 18 Setembro 2014 08:05 

A asociación JEMSA, Junior Empresa de Santiago, organiza a I Feira Mocidade Activa o día 24 de 
setembro en Santiago de Compostela.

O proxecto enmárcase nas seguintes áreas de actuación:

- Iniciativa Xove Emprendedora: proxectos que lle permitan á mocidade concretar as súas ideas 
no ámbito do emprendemento e daempregabilidade.

- Proxectos que permitan a participación en experiencias de educación non formal en distintos 
campos.

- Proxectos que fomenten a participación e a dinamización das mulleres novas galegas para que colaboren activamente na toma de 
decisións, na xestión e na execución desde o asociacionismo ou desde os grupos informais.

A I Feira Mocidade Activa, desenvolverase o mércores 24 de Setembro de 2014, en Santiago de Compostela, na facultade de CC. Da 
Comunicación da USC.

O obxectivo fundamental do desenvolvemento deste proxecto e reunir a empresas de nova creación (máximo dous anos), xunto con 
asociacións de carácter xuvenil ou estudantil. Pretendese crear un punto de encontro entre empresas, estudantes e universidades, sen-
do invitadas tamén spin offs e novas empresas dos viveiros de empresas de Santiago: Edificio Emprendia, Cámara de Comercio e Espazo 
de Coworking Cidade da Cultura.

Destinatarios

Os perfil dos destinatarios da I Feira da Mocidade Activa serán:

Empresas: emprendedores ou estudantes menores de 30 anos: mozos e mozas que acaben de crear a súa propia empresa cun 
máximo de dous anos dende a súa creación e menores de 30 anos.

Asociacións: membros de asociacións, mozos e mozas menores de 30 anos pertencentes a aquelas asociación sen ánimo de lucro 
de carácter xuvenil ou estudantil.

Haberá 20 stands reservados para empresas e 10 para asociacións.

Máis información en www.ceje.org

Mobilidade para mozos/as entre España e Australia  
 
Venres, 19 Setembro 2014 08:19

España e Australia firmaron un acordo para establecer un Programa de Mobilidade para a moci-
dadade de ambos os dous países.

A finalidade da viaxe dos participantes no Programa poderá ser turística ou de adquisición dunha 
experiencia persoal ou profesional.

O Goberno de Australia expedirá anualmente ata 500 visados de entrada múltiple temporais a 
cidadáns do Reino de España.

Requisitos para a mocidade de España:
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Ser cidadán do Reino de España.

Viaxar por motivos turísticos ou de adquisición dunha experiencia persoal ou profesional.

Ter entre 18 e 30 anos de idade.

Non estar acompañado de nenos ao seu cargo.

Estar en posesión dun pasaporte español.

Estar en posesión dun billete de volta, ou dispoñer de fondos abondo para compralo.

Dispoñer de fondos para a súa manutención durante o período proposto de estanza en Australia.

Aboar a taxa de solicitude de visado estipulada.

Dispoñer dun seguro médico que cubra supostos de hospitalización durante toda a súa estanza en Australia.

Cumprir cos requisitos en materia de saúde e antecedentes penais impostos por Australia.

Non ter participado no Programa con anterioridade.

Posuír un nivel de inglés funcional.

Máis información no BOE do 19 de setembro de 2014.

Bolsas Leonardo da Vinci. Proxecto LugoJob III  
 
Luns, 22 Setembro 2014 06:28 

A Deputación de Lugo convoca o proxecto “LugoJob III”, de axudas para estancias no estranxeiro 
coa finalidade formativa profesional, a través da realización de prácticas en empresas de Alemaña, 
Austria, Italia, Portugal, República Checa, Reino Unido e Irlanda, no marco do Programa de Apren-
dizaxe Permanente Leonardo da Vinci.

Seleccionaranse 50 participantes nos seguintes sectores educativos:

Agricultura, silvicultura e pesca.

Protección medioambiental.

Viaxes, turismo e ocio.

Informática.

Ciencias da vida.

O número de estancias que se convocan é o seguinte:

5 para prácticas profesionais na cidade de Hamburgo (Alemaña).

7 para prácticas profesionais na cidade de Viena (Austria).

8 para prácticas profesionais na cidade de Florencia (Italia).

5 para prácticas profesionais na cidade de Lisboa (Portugal).

5 para prácticas profesionais na cidade de Praga (República Checa).

10 para prácticas profesionais na cidade de Belfast (Reino Unido).

10 para prácticas profesionais na cidade de Cork (Irlanda).

A duración das estancias será de 14 semanas, correspondendo as dúas primeiras á realización dun curso de idiomas que mellore as 
competencias dos participantes e lles axude na súa adaptación á cidade de acollida. Tras estas dúas semanas, os participantes levarán 
a cabo tres meses de prácticas profesionais en empresas do sector de formación de cada participante. O inicio das estancias prevese a 
partir do mes de xaneiro de 2015.

Requisitos:

Posuír título universitario oficial (titulacións de 1º, 2º e 3º ciclo), que acredite a formación relacionada cos sectores de LugoJob III 
(agricultura, silvicultura e pesca; protección medioambiental; viaxes, turismo e ocio; informática; ciencias da vida), obtido durante 
os últimos catro anos (2011, 2012, 2013 e 2014).

Estar empadroado en calquera dos concellos da provincia de Lugo.

Ter un nivel mínimo de coñecemento do idioma inglés equivalente a B1, que corresponde ao nivel chamado de “supervivencia” en 
lingua estranxeira, e que ademais é o esixido ós titulados no Espazo Europeo de Educación Superior.

Ter unha idade menor de 35 anos (idade máxima de 34 anos).

Estar en situación de desemprego.
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O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 6 de outubro de 2014.

Máis información no BOP de Lugo do 20 de setembro de 2014.

Sorteo de entradas para o encontro SD Compostela - Celta de Vigo  
 
Luns, 22 Setembro 2014 07:08 

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, coa colaboración da SD Compostela, invítante a 
participar no sorteo do Carné Xove desta semana.

Sorteamos 10 lotes de 2 entradas para encontro entre a SD Compostela e o Celta de Vigo, que se 
celebrará o día 5 de outubro.

Podes participar enviando xa o formulario e ata as 9.00 h do luns, día 29 de setembro.

Gañadores do sorteo (pendente de realizar o sorteo).

A entradas poderanse retirar nas oficinas da SD Compostela, no estadio de San Lázaro, na semana anterior o 
encontro, ou nas taquillas do estadio o mesmo día do partido. O gañador deberá presentar o carné xove en vigor.

Voluntario europeo para Portugal  
 
Luns, 22 Setembro 2014 11:24 

OMIX Ribadavia busca a un participante de entre 18 e 30 anos de idade (30 incluidos) que queira 
facer un Servizo de Voluntariado Europeo en Portugal na asociación Rota Jovem. O proxecto xa 
foi aprovado e a/o volunatria/o interesada/o debería comezar no próximo mes de Outubro!! Toda a 
información poden atopala no seguinte enlace e nos adxuntos:

https://europa.eu/youth/vp/vol_organisation/60000367567_en

Máis información no OMIX de Ribadavia, teléfono 988 471 929.

omix.ribadavia@gmail.com
https://www.facebook.com/casadaxuventude.ribadavia

Campaña de voluntariado "Los NOC-turnos" os días 17 e 18 de outubro   
 
Martes, 23 Setembro 2014 07:07

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar abre o prazo de 
inscrición para os/as mozos/as interesados/as en participar como voluntarios/as na campaña “Los 
NOC-turnos” que se desenvolverá os días 17 e 18 de outubro de 2014 nos concellos de Vilagarcía de 
Arousa e Tui respectivamente.

“Los NOC-turnos” é unha campaña da Federación Española de bebidas espirituosas (FEBE) desen-
volvida en diferentes cidades de España, que no caso de Galicia conta coa colaboración da Dirección 
Xeral de Xuventude e Voluntariado; unha iniciativa que ten por finalidade implantar a figura do con-
dutor alternativo para concienciar aos mozos e mozas dos indudables perigos de mesturar alcol e 
condución.

Mediante esta actividade preténdese que a responsabilidade da condución sexa asumida de xeito 
rotativo polo grupo de amigos cando saen a divertirse como solución ao problema de mobilidade 
nocturna. Unha chamada á reflexión dos condutores. Paralelamente, a campaña desenvolve activi-
dades para promover o consumo responsable de bebidas con contido alcólico entre os acompañan-
tes do condutor alternativo e o resto da poboación.

Obxectivos da campaña:

• Fomentar a condución segura e responsable entre a mocidade galega.

• Coñecemento e valoración do condutor alternativo.

• Que os mozos e mozas sexan transmisores da mensaxe do condutor alternativo e da campaña LIBRE.

• Que a decisión do condutor alternativo sexa do grupo.

• Sensibilización e concienciación por unha mobilidade cívica e segura.

Destinatarios: Mozos e mozas de idades comprendidas entre os 18 e 30 anos con interese en colaborar como voluntarios/as nas acti-
vidades que ser realizarán non transcurso da campaña os días sinalados.

Datas e lugares de desenvolvemento da campaña:

• Vilagarcía de Arousa: 17 de outubro de 2014

• Tui: 18 de outubro de 2014
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Horario das actividades: As actividades se desenvolverán en horario nocturno, das 19:00 horas ata as 04:00 h do día seguinte. Neste 
horario incluíse 1 hora de formación e a cea dos/as voluntarios/as que serán por conta da organización.

Tarefas a desenvolver polos/as voluntarios/as: Prestar o apoio na realización das seguintes actividades:

• Difusión sobre o consumo responsable de alcol nas persoas adultas.

• Probas de alcoholemia.

• Enquisas.

As actividades levaranse a cabo nas zonas de ocio afíns a mocidade de ambos concellos.

En ningún caso, a persoa voluntaria recibirá contraprestación económica polo desenvolvemento desta actividade.

Os gastos de desprazamento ata o lugar onde se realizará a campaña corren a cargo do/a voluntario/a.

Número de voluntarios/as: 20 (10 por concello)

Compromiso dos voluntarios:

• Asistir a xornada de formación ao inicio das actividades, de 1 hora de duración, na que se ampliará a información sobre o programa 
e o modo de actuación.

• Colaborar en tódalas actividades que lle sexan propostas desde a organización durante o desenvolvemento da campaña.

Prazo de inscrición e solicitudes: Ata o 14 de outubro de 2014 mediante o envío do formulario electrónico que figura ao pe desta con-
vocatoria.

A selección será por orde de inscrición. Serán inadmitidas as solicitudes que non conteñas todos os datos solicitados.

As persoas seleccionadas recibirán un correo electrónico no que se indicará a hora e o lugar de encontro en cada concello nos que se 
desenvolverá a campaña os días 17 e 18 de outubro.

b NOVAS FORMACION            CURSOS DA DXXV

Curso de Inglés no Espazo Xove de Noia   
Martes, 16 Setembro 2014 15:53 

O Espazo Xove de Noia, dependente da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, organiza o 
curso de Inglés “Travel Abroad”, dirixido todas aquelas persoas interesadas, con coñecementos 
previos do idioma a a nivel Bacharelato (nivel B1) ou ESO (nivel A2).

Obxectivo: O obxectivo do curso é desenvolver a competencia comunicativa en relación ao uso da 
lingua inglesa.

Criterios de selección: A selección virá dada pola orde de presentación das solicitudes  e de acordo coas seguintes prioridades:

1º- Mocidade de 18 a 30 en posesión do Carné Xove.

2º- Resto dos solicitantes.
Metodoloxía: o curso será impartido en modalidade semipresencial, con unha clase presencial semanal de dúas horas de duración na 
aula de formación da Casa da Xuventude de Noia.

Nº de horas:  20 (12 horas de clases presenciales e 8 horas de clases a distancia).

Nº prazas: 20.

Contidos:

1. Planning your trip.

2. Looking for accommodation.

3. Moving around.

4. What’s on?

Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.

Data de inscripción: Do 16 de setembro ao 3 de outubro de 2014.
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Datas de realización: Do 15 de outubro ao 19 de novembro de 2014.

Clases presencias os mércores de 18.00 a 20.00 horas: días 15, 22 e 29 de outubro, e 5, 12 e 19 de novembro.

NOVAS FORMACION            OUTROS CURSOS

IV Curso de Fotografía de Natureza  
Luns, 22 Setembro 2014 06:58 

A Fundación USC Deportiva organizará o vindeiro mes de outubro en Santiago de Compostela un 
novo curso de fotografía de natureza. Neste curso búscase que o alumno, afeccionado a saír ao 
monte coa súa cámara, coñeza as pautas básicas da fotografía de natureza, dende a fotografía de 
paisaxe á de plantas e animais.

O curso será impartido polo fotógrafo Andrés Fraga, profesor de Fotografía Contemporánea na Fa-
cultade de Xornalismo da USC.

Duración do curso: 14 horas.

Datas de realización:

1a sesión: venres 3 de outubro.

2a sesión (ruta): domingo 5 de outubro.

3a sesión: venres 10 de outubro.

Horario

Os venres: de 18:00 a 21:00 horas.

Ruta do domingo: De 10:00 a 18:00 horas.

Lugar, os Venres: Facultade de Dereito (Aula 15). Avda. Dr. Ángel Echeverri s/n, Campus Vida. Santiago de Compostela.

Ruta: Sarela e Monte Pedroso.

Prezo: 85 €

Número de prazas: O curso contará cun máximo de 12 prazas e un mínimo de 8.

Inscrición: Pode inscribirse calquera persoa maior de 16 anos que o desexe. As prazas iranse cubrindo por rigorosa orde de inscrición.

O prazo de inscrición estará aberto ata o día 2 de outubro ás 14:00 horas. Formulario de inscrición.

Máis información en http://fundacionuscdeportiva.org

NOVAS FORMACION            CURSOS DE TEMPO LIBRE

Cursos de monitor de tempo libre da ETL Fervenza 
Martes, 16 Setembro 2014 11:53 

A Escola de Tempo Libre Fervenza vai impartir dous cursos de monitores de actividades de tempo 
libre:

Datas:

- Edición de fin de semana (sábados e domingos): do 4 de outubro ao 7 de decembro.

- Edición semanal (de luns a venres, de 9 a 14 h.): do 6 de outubro ao 26 de novembro.

Lugar: Vigo (Cño. Do Pombal, 38 - Baixo).

Prezos: (inclúe: material do curso, manual e documentación, transporte e alimentación ó lugar de acampada, seguemento das prácticas, 
orientación na elaboración da  memoria, seguro de R.C., e xestións do título.)

- 165 euros, se estás desempregado.

- 175 euros, se te inscribes con alguén máis.

- 195 euros, se tes Carné Xove ou Familia numerosa.

- 220 euros, tarifa normal.
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Máis información:

Tfno.: 606 321 636

http: //www.escolafervenza.es

e-mail: secretario@escolafervenza.es

Cursos de monitor/a de tempo libre da ETL Hebe Escola   
Luns, 22 Setembro 2014 06:45 

A Escola de Tempo Libre Hebe Escola organiza dous cursos de monitores/as de actividades de 
tempo libre:

- Edición de fin de semana (sábados e domingos): do 25 de outubro ao 21 de decembro do 
presente ano.

- Edición de fin de semana (sábados e domingos): do 21 de febreiro  ao 19 de abril do vindeiro  ano.

Lugar: Sada (A Coruña).

Prezos:

- Normal 240 euros.

- Con descontos (carné xove ou tarxeta de desempregado/a): 220 euros.

Máis información:

- Oficina de Hebe Ocio: 981 624 581/ 697 566 177, de luns a venres de 10:00 a 14:00 horas.

- Enderezo electrónico: hebesportocio@gmail.com

BOLSAS E AXUDAS CONVOCATORIA XERAL

#paraestudarlugo   
 
Venres, 19 Setembro 2014 06:29 

A Deputación de Lugo e o Campus de Lugo da USC puxeron en marcha esta semana a 2ª fase da 
campaña #paraestudarlugo. Prolongarase durante a nova fase de preinscrición de matrícula da 
USC: do 22 de setembro ao 3 outubro.

Durante este período, o organismo provincial ofrece ós estudantes que se matriculan por primeira 
vez descontos do 50% en sete graos: Enxeñería en Procesos Químicos Industriais; Enxeñaría Civil; 
Enxeñaría en Xeomática e Topografía; Enxeñería Agrícola e Agroalimentaria; Enxeñaría Forestal e do 
Medio Natural; Lingua e Literatura Españolas; Ciencias da Cultura e Difusión Cultural.

Máis información en http://paraestudarlugo.com

Convocadas 86 bolsas de formación complementaria nos departamentos uni-
versitarios da UDC   
 
Venres, 19 Setembro 2014 09:41  

A Universidade da Coruña, convoca estas bolsas para alumnos desta Universidade (2 prazas por departamento) para a realización de 
tarefas de iniciación e apoio á investigación. O importe bruto da axuda é de 1.250 euros e a duración de 5 meses.

Máis información www.udc.es
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PREMIOS E CONCURSOS

Concurso de Selfies Creativos 
 
Martes, 16 Setembro 2014 00:00

Como parte do proxecto que se está a desenvolver no marco do programa Iniciativa Xove 2014, a Federación 
ASDE - Scouts de Galicia convocou un concurso de selfies (autofotos) creativos que amosen a iniciativa e a 
creatividade da xuventude.

A participación estará aberta ata o 7 de outubro.

O primeiro premio estará dotado dunha cámara de video deportiva.

O segundo e terceiro premios constarán dun conxunto de xogos de mesa ou libros.

III Concurso de deseño gráfico Eurodesk 
 
Martes, 16 Setembro 2014 09:14
 

O Injuve a través do programa Eurodesk lanza a terceira edición do seu Concurso de deseño gráfico. 
A imaxe que tes sobre Europa e as posibilidades que che aporta ser europeo.

Deberás facer ata dous deseños orixinais que ilustren o material do Portal Europeo da Xuventude. 
Dirixido a xóvenes entre 18 e 30 anos. O prazo de presentación é ata o 13 de outubro.

Máis información www.injuve.es

XVI Certamen de Cómic 2014 de Las Rozas
 
Luns, 22 Setembro 2014 07:39
 
O Concello das Rozas en Madrid, convoca o XVI Certame de Cómic 2014 no que poderán participar mozos non profesionais, entre 
14 e 30 anos, de xeito individual ou colectivo.

O tema, a técnica e o deseño do cómic serán libres. Só se admitirán orixinais inéditos das obras. 
O formato será mínimo A4 e máximo A3. A obra deberá presentarse rotulada, paxinada e cunha 
extensión máxima de seis páxinas por unha soa cara e en lingua castelá. En ningún caso se admiti-
rán obras cuxo soporte supoña perigo para o seu almacenamento ou montadas con materiais que 
poidan danar a súa integridade. Cada participante poderá presentar unha obra.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 7 de novembro de 2014.

Premios:

Premio ao mellor cómic: 300 €

Premio ao mellor cómic de autor local: 200 €

Premio ao mellor cómic manga: 200 €

Premio Rozasjoven: 200 €

Máis información:

Concello das Rozas
Casa da Xuventude
Ava. Doctor Toledo, 44
28231 Las Rozas (Madrid)

http://www.rozasjoven.es

VIII Certamen de Artes Plásticas das Rozas 
 
Luns, 22 Setembro 2014 07:57
 

O Concello de Las Rozas convoca o VIII Certame de Artes Plásticas para mozos entre 14 e 30 anos, 
non profesionais de xeito individual.

O tema é libre. Admitiranse obras realizadas en lenzo, papel ou cartón lixeiro. Distínguense dúas 
grandes categorías: pintura e debuxo. Só se admitirán orixinais inéditos das obras.

Deberán presentarse sobre cartón pluma ou soporte ríxido lixeiro, cunhas medidas mínimas de 15 x 21 cm. e máximas de 50 x 70 cm. 
En ningún caso se admitirán obras con marco ou cuxo soporte supoña perigo para o seu almacenamento, nin montadas con materiais 
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que poidan danar a súa integridade. Cada participante só poderá presentar unha obra por categoría e cada obra poderase presentar a 
unha única categoría.

Poderán participar mozos, non profesionais, entre 14 e 30 anos, de xeito individual.

O prazo para participase estará aberto ahasta o 10 de outubro de 2014

Premios:

Premio á mellor obra de pintura: 300 €

Premio á mellor obra de debuxo: 300 €

Premio á mellor obra de autor local: 200 €

Premio Rozasjoven: 200 €

Máis información:

Concello das Rozas
Casa da Xuventude
Ava. Doctor Toledo, 44
28231 Las Rozas (Madrid)

http://www.rozasjoven.es

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PUBLICO

Xuiz/a de paz do Concello de Castrelo de Miño 
 
Martes, 16 Setembro 2014 08:08  

O Concello de Castrelo de Miño fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz de paz titular.

Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemen-
to da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados 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 licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de outubro de 2014.

Máis información no BOP de Ourense do 16 de setembro de 2014 e no Concello de Castrelo de Miño, teléfono 988 493 000

Convocadas 3 prazas técnico obra no Concello de Castillo de Locubín (Jaén) 
Martes, 16 Setembro 2014 09:07 

As prazas son: 1 de arquitecto, 1 de técnico en medicións e 1 de maestro de obras de persoal laboral fixo, e polo sistema de concurso-
oposición en turno libre.

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE. Máis información BOE do 16 
de setembro de 2014. www.boe.es

Convocada unha praza temporal para licenciado ou grao en informática na UDC 
Martes, 16 Setembro 2014 09:08 

A Universidade da Coruña, convoca 1 praza temporal (2 meses), como colaborador en proxectos de investigación. O prazo de presen-
tación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 15 de setembro de 2014.

Máis información www.udc.es

1 praza temporal de Técnico superior en actividades técnicas e profesionais no 
CSIC (A Coruña)   
Martes, 16 Setembro 2014 09:18

O Centro Superior de Investigación Científicas da Coruña, convoca 1 praza temporal para técnicos superiores de formación profesional 
en análise e control. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 23 de setembro de 2014.

Máis información Centro de Información Administrativa, publicado o 16 de setembro de 2014. www.060.es
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Conductor de vehículos municipais en Ribadeo   
Xoves, 18 Setembro 2014 08:29 

O Concello de Ribadeo convoca a creación dunha bolsa de emprego de posto de traballo de conductor de vehículos municipais.

Requisitos:

• Estar en posesión do certificado de escolaridade, de estudios primarios, Graduado Escolar, Graduado en ESO ou calquera titula-
ción equivalente ou superior.

• Estar en posesión dos permisos de conducir das clases A, B e C.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 11 de outubro de 2014.

Máis información en www.ribadeo.org e no BOP de Lugo do 18 de setembro de 2014.

Auxiliar de axuda no fogar na Teixeira  
Venres, 19 Setembro 2014 08:42 

O Concello da Teixeira necesita un/ha auxiliar de axuda no fogar.

O prazo para presntar solicitudes estará aberto ata o 24 de setembro de 2014.

Máis información no BOP de Ourense do 17 de setembro de 2014 e en http://www.concelloateixeira.org/ga/upload/not/76-d-saf.pdf

Convocadas 6 prazas de programador nas Cortes Xerais   
Venres, 19 Setembro 2014 09:40

A Secretaría Xeral do Senado, convoca estas prazas de persoal laboral indefinido e mediante un proceso de selección de 3 probas.

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días contados desde a publicación no BOE.

Máis información BOE do 18 de setembro de 2014.

Convocadas 4 prazas de arquitectos técnicos de Facenda  
 Venres, 19 Setembro 2014 09:40  

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, convocan estas 4 prazas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de 
solicitudes é de 20 días naturais, contados desde a publicación o 19 de setembro de 2014. www.boe.es

Convocadas 7 prazas temporais para licenciados en química, enxeñaría química 
e bioloxía na UDC   
Venres, 19 Setembro 2014 09:42

A Universidade da Coruña, convoca estas prazas (5 para licenciados en química, 2 licenciados en química ou enxeñaria química e 1 para 
licenciados en bioloxía), como colaboradores en proxectos de investigación.

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 17 de setembro de 2014, na páxina www.udc.es

Convocadas 59 prazas de administradores de xestión financieira na Junta de 
Andalucia
Venres, 19 Setembro 2014 09:43 

A Consellería de Facenda e Administración Pública, convoca estas prazas de administradores de xestión financieira da Xunta de An-
dalucia polo sistema de aceso libre.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 13 de outubro 2014. Máis información BOJA do 19 de setembro de 2014. www.boja.es

Convocadas prazas de policía local no Concello de Ermua (Bizkaia)    
Luns, 22 Setembro 2014 08:41

As prazas convocadas son 5 polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturales, con-
tados a partir da publicación no BOE o día 22 de setembro de 2014. www.boe.es
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Convocada 1 praza temporal de licenciado bioloxía/biotecnoloxía/farmacia/bio-
química ou similar na Universidade da Coruña 
Luns, 22 Setembro 2014 08:42

A Universidade da Coruña, convoca 1 praza temporal (4 meses) como colaborador en proxectos de investigación.

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días contados a partir da publicación na páxina www.udc.es

Convocadas 3 prazas temporais para enxeñeiro de camiños, canais e portos na UDC   
Luns, 22 Setembro 2014 08:43 

A Universidade da Coruña, convoca estas prazas temporais (12 e 14 meses), como colaboradores en proxectos de investigación.

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días contados a partir da publicación na páxina www.udc.es o 19 de setembro.

Convocada bolsa de emprego de policía portuaria    
Luns, 22 Setembro 2014 08:44

O Porto de Barcelona, convoca esta bolsa de emprego de persoal laboral temporal. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 9 de 
outubro de 2014. Máis información www.060.es

Convocadas bolsas de emprego de auxiliar de enfermería e técnico de farmacia 
en Malaga 
Luns, 22 Setembro 2014 08:45  

A axencia pública empresarial sanitaria Costa do Sol (Málaga), convoca estos procesos selectivos de persoal laboral temporal. O prazo 
de presentación de solicitudes é ata o 7 de outubro de 2014.

Máis información BOJA do 19 de setembro de 2014.  www.060.es

Ofertas do Servizo Público de emprego do 19/09/2014 
 
Venres, 19 Setembro 2014 07:09

Profesores de idiomas, en xeral

- Localidade: Ourense
- Nº oferta: 12/2014/7693
- Data: 19/09/14
- Requisitos: profesor/a de alemán con título de filología alemana e curso de adaptación pedagógica. Valorarase ter experiencia nalgún 
departamento de internacional e ter algúns coñecementos de marketing. Requirese permiso de conducir.

Técnicos/as en electricidade, en xeral

- Localidade: Valga (Pontevedra)
- Nº oferta: 12/2014/8366
- Data: 19/09/14
- Requisitos: técnico/a en electricidade/instalador/a electricista categoría mínima oficial de terceira. Experiencia de 24 meses para 
instalción fotovoltaicas e instalacións oficiais. Imprescindible carné de seguridade/riscos laborais e carretillero. Contrato por obra. 
Xornada completa. Disponibilidade para viaxar.

Limpador/a de fiestras e ventás

- Localidade: Ourense
- Nº oferta: 12/2014/8552
- Data: 19/09/14
- Requisitos: persoal para limpeza de cristais. Experiencia mínima de tres meses.

Condutores de camión con remolque e/ou de tractocamión

- Localidade: Vilalba (Lugo)
- Nº oferta: 12/2014/8696
- Data: 19/09/14
- Requisitos: condutores de trailer con lona para transporte nacional e internacional.

Fisioterapeutas, en xeral

- Localidade: Ourense
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- Nº oferta: 12/2014/8701
- Data: 19/09/14
- Requisitos:  fisioterapeuta para contrato en prácticas.

Condutores de camión, en xeral

- Localidade: Pereiro de Aguiar (Ourense)
- Nº oferta: 12/2014/8733
- Data: 19/09/14
- Requisitos: condutor/a de camión permiso C+E para ruta Benavente-Madrid. CAP camión.

Axentes comerciais

- Localidade: Mos (Pontevedra)
- Nº oferta: 12/2014/8804
- Data: 19/09/14
- Requisitos: comercial para exportacións; disponibilidade para viaxar; coñecementos árabe e inglés a nivel superior (bilingüe); ofimá-
tica a nivel de experto.

Máis información no 012 e en http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/

NOVAS DAS CASAS DE XUVENTUDE E OMIX OMIX

ACTIVIDADES OUTONO XUVENTUDE CONCELLO DE XOVE  
Mercores, 17 Setembro 2014 14:31 

OBRDOIROS DE LONGA DURACIÓN

IOGA, BOLILLOS, BORDADO E BAILES DE SALÓN

Prazo de inscrición: do 10 ao 25 de setembro

Idade mínima para apuntarse: 12 anos

Lugar de inscrición: Oficina de Información Xuvenil

Para inscribirse e necesario presentar a seguinte documentación:

• Fotocopia de DNI.

• Fotocopia de Nº de Conta do Banco (IBAN).

• Fotocopia de minusvalía (de ser o caso).

• Fotocopia carné Xove (de ser o caso).

Os prezos seguirán igual que o curso anterior.

INFORMÁTICA

Curso para maiores de idade.

Meses outubro, novembro e decembro.

Datas pendentes de confirmar.

Prazo de inscrición: Setembro.

O SAMAÍN  

30 e 31 de outubro

Idade: de 9 a 18 anos

Prazo de inscrición: ata o 22 de outubro

PROGRAMA ACTIVA 2014

OBRADOIRO “Liderado para o éxito”

IMPARTIDO POR PERSOAL DA XUNTA DE GALICIA

5 de decembro

Idade: de 18 a 30 anos.
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Prazo de inscrición: ata o 30 de novembro.

Todos as asistentes ao curso menores de 30 anos recibirán un diploma da Xunta de Galicia.

TORNEO DE TENIS DE MESA

26 de decembro.

Idade: Entre 12 e 30 anos.

Prazo de inscrición ata o 22 de decembro.

Para todas as actividades o lugar de inscrición e a Oficina de Información Xuvenil.

Multiaventura en Mos   
Xoves, 18 Setembro 2014 10:28 

O Concello de Mos organiza unha xornada de multiaventura o día 4 de outubro de 2014.

Lugar: Melgaço

Horario: de 09:00 a 18:00 h.

Inscrición: do 12 ao 26 de setembro.

Actividades: canyoning, escalada e tirolina.

Beneficiarios/as: mocidade de entre 18 e 35 anos (preferiblemente empadroada).

Prezo: 27 € por participante.

Máis información na OMIX de Mos, teléfono 986 339 404.

Personal Shopper en Mos   
Xoves, 18 Setembro 2014 10:41 

O Concello de Mos organiza o curso "Personal Shopper".

Datas: 3, 10, 17 e 24 de outubro (20 horas).

Horario: 17:00-22:00 h. cada venres.

Lugar: CDL de Mos.

Inscrición: do 10 ó 27 de setembro.

Beneficiarios/as: maiores de 16 anos (preferiblemente empadroada).

Prezo: 45 € por participante.

Máis información na OMIX de Mos, teléfono 986 339 404.

Cursos de idiomas en Mos   
Xoves, 18 Setembro 2014 10:50

O Concello de Mos organiza cursos de idiomas para a mocidade.

Inglés: iniciación e perfeccionamento. 12 horas mensuais.

Prezo: 20 € por participante.

Italiano: iniciación. 8 horas mensuais.

Prezo: 15,50 € por participante.

Inscrición: ata o 2 de outubro.

Máis información na OMIX de Mos, teléfono 986 339 404

 




