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mesmo día, sempre que haxa prazas libres. En total, ofértanse prazas en 19 países. En concreto, os países nos que se poderá optar 
praza son: Alemaña, Armenia, Austria, Corea do Sur, Estonia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Lituania, Marrocos, México, Repú-
blica Checa, Rusia, Serbia, Taiwan, Turquía, Ucraína e Xapón. 

Poñer en contacto a executivos de importantes empresas cos mozos e mozas 
galegos é o obxectivo da xornada experimental Emprega Talento   
 

Martes, 26 Abril 2011 06:54 
O proxecto Emprende, financiado polo programa de cooperación transfrontei-
riza Galicia – Norte de Portugal (POCTEP), arrinca co obxectivo principal de 
fomentar a creación de empresas e de emprego para mozos, fomentando ac-
tividades que convirtan o Espazo de Cooperación Transfronteirizo nun lugar 
atractivo para unha nova actividade económica e empresarial.
Unha das súas primeiras actividades é o programa Emplea Talento, que terá 
lugar o martes 10 de maio de 2011 no Museo Pedagóxico de Galicia (Sán Lá-
zaro 107, Santiago de Compostela) en horario de 16h30 a 21h00.
Ante a necesidade de atopar un punto de encontro entre os mozos que veñen 
de rematar os seus estudos con dificultades para acceder ao mercado laboral 
ou emprender os seus propios negocios, directivos que buscan novos talentos 
para as súas empresas, e directivos que se encontran en situación de desem-
prego, a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado desenvolverá a xornada 
Emprega Talento.

A falta de experiencia e contactos supón en numerosas ocasións unha barreira para este colectivo. Algúns executivos pasan 
asemade por un momento difícil, en situación de desemprego con dificultades para sobrevivir ás reestruturacións empresariais.
Entre as saídas para estes perfís cunha ampla traxectoria e experiencia, pero con problemas para encaixar no sistema, encóntran-
se a formación e a reciclaxe, establecer novas relacións, a actividade de business angel, ou emprender un negocio propio.
Neste contexto, co obxectivo de aunar todas estas necesidades e o mesmo tempo potencialidades, nace Emplea Talento, un pro-
grama que con carácter experimental pretende dar resposta ás necesidades dos mozos, favorecendo a creación de oportunidades 
e promovendo a empregabilidade a través do coñecemento, a formación en habilidades e sobre todo as relacións.
Será un espazo de encontro, participación e intercambio entre mozos preparados con ideas pero sen experiencia e sen contactos 
por mor de achegar e dar a coñecer as demandas das empresas á hora de iniciar procesos de selección dos seus profesionais e 
futuros directivos, ofrecendo á xuventude unha vía alternativa para detectar oportunidades laborais e promovendo novos proxec-
tos empresariais e o espírito emprendedor dos mozos.
Emprega Talento está inspirado no novo formato Afterwork, que promove o coñecemento e as relacións de tu a tu, creando un 
contorno distendido e participativo, as sesións articularanse nos espazos INSPÍRATE e ÁGORA:
ESPAZO INSPÍRATE: no que descubrir, dun xeito próximo e participativo experiencias e persoas inspiradoras (relatorios de im-
pacto sobre cuestións como liderado, éxito e fracaso, os valores, talento, motivación, innovación... que motiven á mocidade e 
sirvan para atraer a Directores de Recursos Humanos, reunindo no foro a oferta e demanda).

EN PORTADA

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado porá en Hoxe ábrese o período 
de inscrición para os campos de traballo de Galicia, doutras comunidades autó-
nomas e do estranxeiro   
 

Martes, 26 Abril 2011 06:46 
Hoxe ábrese o prazo de inscrición para solicitar praza nos campos de traba-
llo que se desenvolven en Galicia, noutras comunidades autónomas e nun 
total de 19 países do estranxeiro. Esta iniciativa está dirixida a mozos e mo-
zas de entre 18 e 30 anos. 
Os campos de traballo son actividades encamiñadas a fomentar a conviven-
cia, a participación e a solidariedade entre a mocidade e o seu contorno, 
a través da colaboración voluntaria en distintos traballos. De feito, estes 
proxecto poden estar centrados en distintas temáticas. Os campos de tra-
ballo que se ofrecen este ano son: culturais e etnográficos; ambientais; de 
construción e restauración; sociais e arqueolóxicos.
As inscricións poderanse realizar na propia Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado, da Consellería de Traballo e Benestar, ou no ben nos servizos 
de xuventude das xefaturas territoriais, tanto persoalmente ou por teléfono, 
de luns a venres. A oferta completa pode consultarse no apartado de “Acción 
de Verán” desta web. 
No que se refire concretamente aos campos de traballo en Galicia, a Xunta 
oferta un total de 260 prazas en 11 campos distintos, o que supón aumentar 
en 40 as prazas dispoñibles con respecto ao ano anterior. Estas prazas van 

dirixidas a mozos e mozas galegos, doutras comunidades autónomas e, cando o campo de traballo é internacional, para a mocidade 
de países estranxeiros. Mentres existan vacantes, estas prazas en campos galegos poderanse solicitar ata tres días antes do inicio 
da actividade.
As actividades desenvolveranse entre os meses de xullo e agosto. Os 11 campos de traballo terán lugar, en distintas quendas, en: 
Cabana de Bergantiños (A Coruña); Rois (A Coruña); Narón (A Coruña); Palas de Rei (Lugo); Vilar de Barrio (Ourense); Ourense; e 
Illas Cíes (Pontevedra).
Por outra banda, os campos de traballo para outras comunidades autónomas poderanse solicitar, mentres haxa vacantes, ata o 18 
de maio. Así, os interesados terán á súa disposición prazas en: A Rioxa, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, 
Castela e León, Cataluña, Ceuta, Estremadura, Madrid, Melilla, Navarra, País Vasco e Valencia.
Finalmente, para as prazas no estranxeiro, aquelas persoas que queiran participar terán que inscribirse antes do 12 de maio, ou ese 



Revista 
  Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil

2 Mayo de 2011 - Revista 815 3

O Goberno galego puxo en marcha no CIFP Politécnico de Santiago un viveiro dentro do Plan de emprendemento no sistema educativo 
Eduemprende, que ten como obxectivo fomentar o espírito emprendedor no ensino no universitario. Dentro da mesma estratexia, a 
Consellería de Educación convocou por segunda vez o concurso FP Idea, polo que se premiarán os mellores proxectos empresariais e 
as ideas máis innovadoras. O programa FP Avanza pretende, por último, achegar unha formación práctica sobre como materializar un 
proxecto innovador e nel poderán participar ata 200 alumnos de FP de toda Galicia. 

A Xunta forma por primeira vez a preto de 100 persoas como mediadores en 
materia de saúde xuvenil    
  

Xoves, 28 Abril 2011 15:43 
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, formou por primeira 
vez a preto de 100 persoas como mediadores en materia de saúde 
xuvenil. Os cursos, de 20 horas lectivas cada un, desenvolvéronse ao 
longo desta semana en Santiago (dous cursos), Vigo, Lugo e Ourense. 
O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, clau-
surou hoxe en Santiago estas actividades formativas, nas que a gran 
maioría dos participantes foron voluntarios e técnicos de ONG’s, así 
como outras persoas pertencentes a entidades de acción voluntaria 
de Galicia.
Trátase da primeira ocasión en que o departamento organiza un cur-
sos destas características, que ten como obxectivo o de poder desen-
volver unha rede de voluntarios que actúen como mediadores ante a 
mocidade en materias tan sensibles como a saúde xuvenil. De feito, a 
creación desta rede de mediadores en saúde xuvenil é un dos obxec-

tivos da Estratexia Xuventude 2013.
Os cursos foron impartidos por técnicos do programa Quérote + da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Entre os seus contidos, desenvolvéronse módulos de sexualidade e relacións afectivas, convivencia entre iguais, ou imaxe corporal. 
Tamén se trataron outros aspectos máis relacionados co traballo dos voluntarios e mediadores, como a resolución de conflitos, técnicas 
de dinamización ou as pautas para unha intervención grupal.
Os participantes nesta iniciativa tamén puideron coñecer a nova organización do programa de asesoramento e información especiali-
zada para a mocidade Quérote +. Este programa ampliou o pasado ano a súa oferta para abarcar un total de seis temáticas: relacións 
afectivo-sexuais, imaxe corporal, bulling, seguridade na rede, consumo de substancias nocivas e condución responsable.
É preciso lembrar que o programa Quérote + ampliou, durante 2010, as localidades galegas nas que está presente. En concreto, actual-
mente este servizo préstase en Santiago, Ourense, Lugo, Vigo, Ferrol, A Coruña, Noia, Carballo, Betanzos, Pontedeume, Curtis, Viveiro, 
Vilalba, Chantada, Lalín, Vilagarcía e Tui.
Por último, cabe destacar que esta actividade de formación en saúde xuvenil está incluída no Plan de Formación da Dirección Xeral de 
Xuventude e Voluntariado 2011, que chegará este ano a máis de 6.300 persoas a través dun total de 74 actividades formativas distintas, 
tanto presenciais como en liña. Isto supón aumentar en máis de 500 persoas os beneficiarios destas actuacións con respecto a 2010, 
xa que no ano pasado foron 5.800 os participantes.

ESPACIO ÁGORA: punto de encontro que permite as relacións, o intercambio e o coñecemento a través de actividades paralelas: 
talleres de habilidades sobre cómo vender unha idea, cómo impulsar o noso currículo, como afrontar unha entrevista persoal, o 
liderado e xestión de equipos; tempo para o lecer; lugar para reunións informais no que os asistentes poidan presentarse, entrevistar-
se, traballar sobre posibles proxectos, etc.
Para máis información e inscricións: 981 53 64 34  | ou apd@gal.apd.es

Os alumnos galegos que participaron na Olimpiada Nacional de Formación 
Profesional conseguiron 4 medallas de ouro, 4 de prata, 4 de bronce, e 3 pre-
mios á excelencia 

Mércores, 27 Abril 2011 08:53
O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, felicitou aos estudan-
tes galegos de Formación Profesional que participaron na Olimpiada 
de Formación Profesional Spain Skills 2011, que se celebrou en Ma-
drid a principios de abril. Os alumnos galegos de FP lograron, nesta 
convocatoria, 4 medallas de ouro, 4 de prata, 4 de bronce e 3 premios 
da excelencia, cos que Galicia se situou como a terceira comunidade 
autónoma no medalleiro. 
O titular do Goberno galego recibiu aos alumnos, aos seus titores 
e aos directores dos centros no Parlamento, e durante a xuntanza 
desexoulles sorte aos dous estudantes galegos que representarán a 
España na competición internacional, que se celebrará en outubro 
en Londres: Guillermo González, do IES Vilamarín de Ourense na ca-
tegoría de Servizo de Restaurante e Bar, e Sergio Suárez, do CIFP 
Porta da Auga de Ribadeo que competirá en Solado e Alicatado. Ade-

mais, outros 11 alumnos galegos formarán parte da delegación que representará a España nesta competición.
Feijóo interesouse, no transcurso do encontro, polo proceso para chegar a competir no Spainskills e polo desenvolvemento da proba 
a nivel galego, e felicitou aos titores polo seu traballo preparando e motivando aos estudantes. Participaron na recepción ademais de 
estudantes do IES Vilamarín de Ourense e do CIFP Porta da Auga de Ribadeo, representantes do IES As Mariñas de Betanzos, IES 
Ferrolterra de Ferrol, IES Paseo das Pontes da Coruña, IES Politécnico de Vigo, IES Politécnico de Santiago, IES San Clemente de San-
tiago, CIFP Compostela de Santiago, IES Leixa de Ferrol, IES Frei Martín Sarmiento de Pontevedra, IES de Teis, en Vigo, e IES Isidro 
Parga Pondal, de Carballo.
Aposta pola FP
A Xunta ten apostado desde o principio da lexislatura pola Formación Profesional coa elaboración dun novo decreto de regulamento 
destes estudos que permite definir os currículos dos ciclos formativos de grao medio e superior de xeito que as novas titulacións se 
adapten ao mercado de traballo e ás necesidades profesionais da comunidade. A Consellería de Educación ven de dotar, ademais, por 
primeira vez, aos 11 Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) dependentes da Consellería dun regulamento adaptada ás 
súas características específicas, unha tarefa pendente desde o ano 2007.
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A todos estes proxectos, engadiranse –segundo precisou a titular do departamento autonómico- unha serie de accións formativas, 
tanto presenciais como en liña a través da plataforma de e-learning “Emprendemento Xuventude”. En total, serán 10 cursos de for-
mación en liña, 12 presenciais e 8 xornadas e paneis de experiencia.
Neste ámbito de actuación, crearanse tamén dous foros de empresarios e asociacións xuvenís, que se celebrarán respectivamente en 
Galicia e no norte de Portugal. O obxectivo destas actuacións é servir de “vehículo de intercambio” para a posta en común de proxec-
tos e iniciativas, ademais de que, deste xeito, os emprendedores poderán coñecer “de primeira man” as necesidades da xuventude”.
Por último, a conselleira amosou o seu convencemento de que “Galicia e o norte de Portugal conforman un dos territorios con máis 
posibilidades por explotar e con máis opcións de crecemento futuro”. Ademais, apostou por “impulsar á xuventude, na que está o 
futuro” e por dotar á mocidade “das ferramentas para que poidan desenvolver os seus proxectos e as súas iniciativas, e para que 
poidan continuar formándose profesional e laboralmente”.

Responsables de Xuventude participan no Foro Aberto de Asociacionismo e 
Información Xuvenil de Vilagarcía    

Sábado, 30 Abril 2011 19:02 
Responsables de xuventude do Salnés, Pontevedra, 
Tabeirós-terra de Montes e O Deza participaron 
hoxe no Foro Aberto de Asociacionismo e Infor-
mación Xuvenil, que se celebrou en Vilagarcía de 
Arousa. 
O director xeral de Xuventude da Consellería de 
Traballo e Benestar, Ovidio Rodeiro, inaugurou este 
sábado o Foro, que ten como obxectivo a posta en 
común dos programas que técnicos de información 
xuvenil e membros de asociacións teñen desenvol-
vido nos últimos anos.
Na súa intervención, Rodeiro incidiu na importan-
cia da participación xuvenil como demostra que, 
por segundo ano consecutivo, aumentou a partida 

orzamentaria destinada ao novo modelo de participación xuvenil Iniciativa Xove.
No marco da reunión se abordaron os principais programas da Xunta de Galicia incluídos dentro da Estratexia Xuventude 2013, que 
define o programa a seguir en materia de mocidade durante os próximos anos e suporá o investimento de máis de 900 millóns de 
euros ata 2013, cantidade destinada a financiar as máis de 240 medidas transversais dirixidas aos mozos e mozas galegos.
O documento “Xuventude 2013: unha estratexia para a mocidade galega” está dirixida aos máis de 500.000 mozos e mozas galegos 
e ten tres obxectivos fundamentais: crear oportunidades para a mocidade na educación en o emprego; potenciar a solidariedade; e 
mellorar o acceso das persoas mozas á participación na sociedade.
Debido ao carácter transversal do plan e que implica ao conxunto do Goberno galego con competencias na materia, as máis de 240 
actuacións establecéronse ao redor de nove eixos: educación, emprego, creatividade e espírito empresarial, vivenda, saúde e depor-
te, información e formación, participación e asociacionismo, voluntariado e mobilidade. 

A Xunta pon en marcha o programa "Emprende" para apoiar á mocidade em-
prendedora de Galicia e norte do Portugal    
  

Venres, 29 Abril 2011 00:00 
O programa “Emprende” desenvolverase durante este ano 
e 2012, e que ten como obxectivo principal apoiar á moci-
dade emprendedora de Galicia e do norte de Portugal. Para 
conseguilo, a iniciativa disporá dun conxunto de mecanis-
mos destinados ao asesoramento aos emprendedores na 
posta en marcha dos seus proxecto, “co fin de dinamizar a 
economía e emprego neste territorio”. 
Así o adiantou conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz 
Mato, durante o acto de presentación deste proxecto, que 
tivo lugar en Tui e no que tamén participaron o director 
do Instituto da Juventude da zona norte de Portugal, Vitor 
Días, e a Secretaria de Estado de Juventude e Desporto, 
Pedro Vaz.
Na súa intervención, a conselleira lembrou que este novo 
programa vén a dar o relevo ao que se coñecía anterior-
mente como “Espazo Xuvenil” e que “tivo importantes re-

sultados” coa creación de 10 empresas por parte de mozos. Ademais, mostrou a súa confianza en que este proxecto constituirá “un 
respaldo moi importante, especialmente nos tempos actuais, para os mozos e mozas portugueses e galegos”.
Mato inscribiu esta nova iniciativa, da que se poderán beneficiar ata 20.000 persoas, no apoio que está a prestar a Xunta a distin-
tos eidos de actuación dirixidos a dinamizar a economía: o apoio aos emprendedores e a difusión dos valores do emprendemento; o 
fomento da internacionalización das empresas e da mellora da súa competitividade; a formación continua das persoas; e, moi espe-
cialmente, “a confianza e o estímulo á xuventude como capital de futuro”.
Este programa, que conta cun orzamento de máis de 720.000 euros, forma parte do programa de cooperación transfronteiriza 
Galicia-Norte de Portugal, da Unión Europea.
Con respecto ao contido proxecto “Emprende”, a titular do departamento autonómico concretou algunha das actuacións máis des-
tacadas que se levarán a cabo ao abeiro da iniciativa. Entre outras, referiuse á creación do “Gabinete de iniciativas xuvenís empren-
dedoras transfronteirizas”, que constituirá unha “estrutura de xestión e apoio básico á creación de empresas e emprego”.
Neste sentido, apuntou tamén que este Gabinete conformará, xunto aos informadores xuvenís, o “Observatorio de emprego xuvenil”, 
desde o que se realizarán informes e estudos da situación.
Ademais, dentro do programa “Emprende”, desenvolverase tamén o “Emprega Talento”. Trátase dunha iniciativa para abrir “novas 
vías de cooperación entre os mozos e mozas e as empresas”. En concreto, facilitará formación, habilidades e contactos aos mozos e 
mozas que teñan iniciativas; ao tempo que servirá tamén aos empresarios que busquen persoal “novo, preparado e con ideas”.
Mato salientou tamén o “Servizo de Mobilidade Xuvenil”, que fomentará o intercambio de experiencias entre as empresas mozas 
de Galicia e do norte de Portugal, así como promoverá a colaboración profesional con empresas na creación de novos produtos e 
servizos.
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NOVAS E ACTIVIDADESEN PORTADA

Organización e xestión dunha pequena empresa de actividades de tempo libre 
e socioeducativas
  

Martes, 26 Abril 2011 10:45 
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca o curso de Organización e xestión dun-
ha pequena empresa de actividades de tempo libre e socioeducativas
PERSOAL Ó QUE VAI DIRIXIDO:
Mozas e mozas de 18 a 30 anos que non sexan persoal das administracións públicas.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Orde de inscripción ata cubrir prazas.
Nº DE HORAS: 110
Nº DE EDICIÓNS: 1
Nº DE PRAZAS: 20
CONTIDOS:
A empresa e o seu contorno.
Investigación social e de mercados.

Creación e legalización de pequenas empresas do sector.
Regulamento das relacións laborais.
Xestión administrativa.
Servizos bancarios para a pequena empresa.
Compravenda e alugamento de bens inmobles.
Accións promocionais: instrumento e métodos de control.
Oferta xeral de actividades. Elaboración.
Valoración da calidade do servizo prestado.
MODALIDADE: a distancia
PRAZO DE INSCRICIÓN: do 26 de abril a 5 de maio.
DATA DE REALIZACIÓN: do 7 de maio ao 25 de xuño de 2011.
MÁIS INFORMACIÓN: Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil de Galicia. Tlef. 881 99 76 07 ( De 15 a 20 horas)

Xornadas e Obradoiros de Xuventude nos Concellos 27/04/2011    

Mércores, 27 Abril 2011 06:47 
XORNADAS E OBRADOIROS DE XUVENTUDE NOS CONCELLOS

Roteiros comeza no albergue das Sinas cunha programación centrada en acti-
vidades relacionadas co mar    
  

Sábado, 30 Abril 2011 19:06 
O programa ‘Roteiros’ comezou hoxe no albergue das Sinas, 
en Vilanova de Arousa. O director xeral de Xuventude e Vo-
luntariado, Ovidio Rodeiro, visitou aos participantes deste 
programa de turismo activo que a Xunta desenvolve desde o 
pasado mes de marzo en toda Galicia. 
Nas instalacións da localidade de Vilanova de Arousa, levara-
se a cabo un programa de achegamento ao medio acuático-
mariño que incluirá diversas actividades como excursións en 
kaiak de mar, rotas nun galeón tradicional e iniciación ao bo-
dyboard na praia da Lanzada, entre outras actuacións. En to-
tal, o roteiro das Sinas acollerá a preto de 140 mozos e mozas.
En total, este programa esta a ofertar en toda Galicia 1.621 
prazas. O programa da Consellería de Traballo e Benestar 
que inclúe diferentes actividades de turismo activo aumentou 
nesta edición a súa oferta en preto 600 prazas dado o éxito 
acadado en 2010. O prezo, que inclúe pensión completa e a 

participación nas actividades, é de 60 euros para os pusuidores do carné xove.
O programa, dirixido a mozos e mozas de entre 18 e 35 anos, desenvolverase ata o próximo mes de xuño. Con respecto ao ano anterior, 
a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado non só incrementou o número de prazas, senón tamén as instalacións onde están a ter 
lugar as diversas actividades que se ofertan, abarcando, deste xeito, as catro provincias galegas.
‘Roteiros para a Xuventude’ ofrece, segundo a fin de semana escollido e o lugar, itinerarios de cultura mariñeira, rutas de sendeirismo 
de dificultade media, actividades náuticas e de multiaventura, así como de interpretación do patrimonio natural, arqueolóxico e etno-
gráfico de Galicia.
O obxectivo é fomentar entre a mocidade o coidado do medio ambiente ao tempo que poidan gozar da paisaxe e da natureza en distin-
tos contornos privilexiados de Galicia.
O programa está enmarcado nas diferentes accións que está a poñer en marcha a Xunta para fomentar o turismo activo entre a moci-
dade. Ao respecto, o director xeral de Xuventude e Voluntariado destacou que un total de 5.481 mozos e mozas gozarán este ano dun 
ocio alternativo “asequible e de calidade” durante as fins de semana. “Esta cifra supón aumentar nun 43 por cento a oferta neste tipo 
de actividades, xa que en 2010 puxemos a disposición da mocidade 3.500 prazas”, destacou.
Ademais, indicou que o incremento na oferta permitirá ter abertas as portas dos albergues públicos fóra da época de verán con progra-
mas e actividades de multiaventura.
“Este esforzo da Xunta tamén permitirá ás empresas de ocio desestacionalizar a súa oferta máis alá dos meses de verán e, polo tanto, 
os mozos e mozas que traballan como monitores de tempo libre poderán ter unha continuidade nos seus postos de traballo ao longo 
do ano”, apuntou. Son preto de 550 os monitores que se contratan durante o ano para desenvolver os diferentes programas de turismo 
activo.
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África e que se ensina actualmente nas universidades máis prestixiosas. O curso dura 10 días e ten lugar nun ambiente tranquilo. Os 
que estean interesados teñen que informar a KVDA polo menos dúas semanas antes da chegada.
O custo é de 200 € con todo incluído.

CAMPOS

KVDA/STV/05/A:  CREDO CHILDREN HOME
Situación: Situada na rexión do Mt. Kenya - a 4 horas en coche dende Nairobi 
Datas: 4 -25 maio2011 
Orientación: 3 maio 2011                             
Actividad:  EDUCACIÓN/CONSTRUCCiÓN /TRABALLO SOCIAL
Tema: Rehabilitatión
Lingua: Inglés
No. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/06A:  MARAMA KISA UNITED YOUTH ASSOCIATION (MKUYA)
Situación: Situado en Nairobi no Segundo barrio chabolista máis grande de África 
Fechas: 7 xuño-28 xuño 2011  
Orientación: 6 xuño 2011                                  
Actividad: ESTUDIO/CONSTRUCCIÓN
Tema: Axitar o mundo: Historias Euro-Africanas promovendo a inclusión dos mozos
Lengua: Inglés
No. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/06/B: EMUKHUYA PRIMARY SCHOOL
Situación :Zona Ecuatorial- 8 horas en coche dende Nairobi
Datas: 7-28 xuño 2011
Orientación: 6 xuño 2011
Actividade: MEDIOAMBIENTE/EDUCACIÓN/ CONSTRUCIÓN
Tema: Abuso de drogas e Español
Lingua: Inglés
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/07/A: NGO’NZINI PRIMARY SCHOOL
Situación: Na fronteira de Kenya con Tanzania -10 h de coche dende Nairobi
Datas: 10 -31 xullo 2011
Orientación: 9 xullo 2011
Actividade: TRABALLO SOCIAL /MEDIOAMBIENTE
Tema: Circunstancias históricas dos Miji Kenda
Lingua: Inglés
Non. de Voluntarios: 30

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado comeza hoxe a primeira das 191 xornadas e obradoiros dirixidos a os mozos e mozas de 
ata 30 anos de todos os concellos de Galicia.
Nesta primeira edición, que se extenderá ata o 20 de decembro, as temáticas a tratar serán as seguintes:
RECURSOS DA XUNTA DE GALICIA EN MATERIA DE XUVENTUDE
OBRADOIRO DE ORIENTACIÓN LABORAL
TÉCNICAS DE ORATORIA E COMUNICACION
PROGRAMA XUVENTUDE EN ACCIÓN: INTERCAMBIOS E INICIATIVAS XUVENÍS
PROGRAMA XUVENTUDE EN ACCIÓN: SERVICIO VOLUNTARIADO EUROPEO (SVE)
Para resolver calquera dúbida ou consulta podes contactar no seguinte mail: dinamizacionxuventude.traballo@xunta.esEste ende-
rezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para 
velo.

Actividades en Kenya organizados por KVDA Kenya    
  

Mércores, 27 Abril 2011 07:26 
KVDA Kenya organiza actividades:
Os voluntarios traballarán 6 horas diarias de luns a venres. Os vo-
luntarios participarán en campañas de concienciación, construción de 
aulas, fabricación de ladrillos, plantación de árbores, construción de 
latrinas, ensino e visitas a fogares, entre outras actividades. Reco-
méndase que os voluntarios traian roupa de traballo, incluíndo luvas, 
botas, sandalias, chuvasqueiro, paraugas, lanterna, saco de durmir, 
repelente para os mosquitos, protección soar, calquera cousa que se 
queira doar, roupa para ocasións especiais, etc. Unha caixa de primei-
ros auxilios de primeiros auxilios é esencial.
Outras cousas: Lentes de sol, botella para a auga, instrumentos mu-
sicais, comida da zona para compartir durante o campo de traballo, 
recordos, regalos para amigos ou para o proxecto.
ALOXAMENTO
Os voluntarios aloxaranse en aulas da escola en cuartos separados 
para os rapaces e as rapazas. Non hai camas e dórmese no chan cada 

un no seu saco e sobre a súa esteira para experimentar a complexidade dos retos do desenvolvemento nas áreas rurais.
Os voluntarios con necesidades especiais, con minusvalidez física, por exemplo, deberán informar diso a KVDA no momento da inscri-
ción para facer todo o posible para aloxalos axeitadamente.
COTA 
Os voluntarios que participen neste proxecto terán que pagar unha cota de 300 € polas tres semanas. Esta cota inclúe o traslado dende 
o aeroporto á chegada e ao aeroporto ao final do campo de traballo, aloxamento e pensión completa o día da reunión de orientación, 
traslados ao e dende o lugar do proxecto, comida, facilitación, certificado de participación e custos administrativos.
CLASES DE KISWAHILI (opcional): Este curso de kiswahili está pensado especialmente para responder ás preferencias dos voluntarios 
e aberto a persoas desexosas de adquirir un coñecemento básico dunha lingua que é falada pola maioría dos habitantes do Leste de 
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Tema: Toma de conciencia sobre a SIDA e axuda aos orfos
Lingua: Inglés
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/07G: SACRED MIJI KENDA KAYA FOREST
Situación: Rexión costeira - a 10 horas en coche dende Nairobi
Datas: 10 -31 xullo 2011
Orientación: 9 xullo 2011
Actividade: ÁMBITO/ENSINO/ TRABALLO SOCIAL L
Tema: Campaña 2011 dos voluntarios do Patrimonio da humanidade - co-organizada por CCIVS e o
Centro do Patrimonio da Humanidade
Lingua: Inglés
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/07 H: MKOMBOZI CHANZU INGIDI FRIENDS SECONDARY SCHOOL
Situación: Na rexión do Lago Victoria, a 9 horas en coche de Nairobi
Datas: 10 -31 xullo 2011
Orientación: 9 xullo 2011
Actividade: EDUCACIÓN/ TRABALLO SOCIAL / CONSTRUCCION
Tema: Educación cívica
Lingua: Inglés e Español
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/07 I: KEMAKOBA COMMUNITY HEALTH PROJECT
Situación: Masaai Mara Region-a 9 horas en coche dende Nairobi
Datas: 10 -31 xullo 2011
Orientación: 9 xullo 2011
Actividade: EDUCACIÓN/S TRABALLO SOCIAL / CONSTRUCCION
Tema: EDUCACIÓN CÍVICA
Lingua: Inglés
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/08A: WAJIR PRIMARY SCHOOL
Situación: Na porta de acceso a Etiopía- a 12 horas en coche dende Nairobi
Datas: 4 -25 agosto 2011
Orientación: 3 agosto 2011
Actividade: EDUCACIÓN/ TRABALLO SOCIAL / CONSTRUCCION
Tema: Fomento da paz e transformación de conflitos
Lingua :Inglés
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/O7/B: EBITSI PRIMARY SCHOOL
Situación: Na rexión do Lago Victoria, a 9 horas en coche dende Nairobi
Datas: 10 -31 xullo 2011
Orientación: 9 xullo 2011
Actividade: EDUCACIÓN
Tema: Educación de calidade
Lingua: Inglés
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/O7/C: NYABOSONGO BENA ACADEMY
Situación: Na fronteira con Tanzania, a 7 horas en coche de Nairobi
Datas: 10 -31 xullo 2011
Orientación: 9 xullo 2011
Actividade: EDUCACIÓN
Tema: Loita contra a mutilación xenital feminina
Lingua: Inglés
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/07D: SHIRALI PRIMARY SCHOOL
Situación: Kakamega Forest Area- a 10 horas en coche de Nairobi
Datas: 10 -31 xullo 2011
Orientación: 9 xullo 2011
Actividade: MEDIOAMBIENTE/ CONSTRUCIÓN
Tema: Conservación ambiental
Lingua: Inglés
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/07E: REMANYANKI PRIMARY SCHOOL
Situación: Na fronteira con Tanzania - a 9 horas en coche de Nairobi
Datas: 10 -31 jJulio 2011
Orientación: 9 xullo 2011
Actividade: CONSTRUCIÓN/EDUCACIÓN/ TRABALLO SOCIAL
Tema: EDUCACIÓN DAS NENAS
Lingua: inglés
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/O7/F: NYATEGE PRIMARY SCHOOL
Situación: Na rexión do Lago Victoria, a 9 horas en coche de Nairobi
Datas: 10 -31 xullo 2011
Orientación: 9 xullo 2011
Actividade: CONSTRUCIÓN/ MEDIOAMBIENTE
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Actividade: MEDIOAMBIENTE/EDUCACIÓN// CONSTRUCCION
Tema: Conflito entre o home e a vida salvaxe
Lingua: Inglés
No. de Voluntarios.: 30

KVDA/STV/08/G: NYALIBEI PRIMARY SCHOOL
Situación: Rift Valley Region- a 9 horas en coche dende Nairobi
Datas: 4 -25 agosto 2011
Orientación: 3 agosto 2011
Actividade: EDUCACIÓN/CONSTRUCCION /ESTUDO
Tema :Potenciación da muller e Actividades xeradoras de ingresos
Lingua: Inglés
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/08H: KAMAGAP PRIMARY SCHOOL
Situación: Rift valley region of Kenya- a 8 horas en coche dende Nairobi
Datas: 4 -25 agosto 2011
Orientación: 3 agosto 2011
Actividade: EDUCACIÓN/ TRABALLO SOCIAL / CONSTRUCCION
Tema: Habilidade atlética na comunidade Nandi
Lingua: Inglés e español
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/09A: MARAGOLI COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION
Situación: Outeiros Maragoli no Oeste de Kenya- a 8 horas en coche dende Nairobi
Datas: 3 -24 setembro 2011
Orientación: 2 setembro 2011
Actividade: EDUCACIÓN/ TRABALLO SOCIAL / CONSTRUCCION
Tema: Desenvolver as capacidades das organizacións comunitarias dirixidas cara a un desenvolvemento sostible
Lingua: Inglés
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/09B: STAR RAYS EDUCATION CENTER
Situación: Oeste de Kenya na fronteira co Rift Valle, nunha zona onde se cultiva o millo
Datas: 3 -24 setembro 2011
Orientación: 2 setembro 2011
Actividade: EDUCACIÓN/ TRABALLO SOCIAL / CONSTRUCCION
Tema: Fomento da paz e transformación de conflitos
Lingua: Inglés
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/08B: NGUMBULU PRIMARY SCHOOL
Situación: Rexión do Leste: a 3 horas en coche dende Nairobi
Datas: 4 -25 agosto 2011
Orientación: 3 agosto 2011
Actividade: EDUCACIÓN/ TRABALLO SOCIAL / CONSTRUCCION
Tema :Seguridad alimentaria
Lingua: Inglés e español
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/08C: EPANG’A PRIMARY SCHOOL
Situación: Rexión Ecuatorial - a 8 horas en coche dende Nairobi
Datas: 4 -25 agosto 2011
Orientación: 3 agosto 2011
Actividade: TRABALLO SOCIAL /CONSTRUCCION/EDUCACION
Tema: Desenvolvemento das capacidades das organizacións comunitarias
Lingua :Inglés
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/08D: WANDECHE PRIMARY SCHOOL
Situación: Rexión Ecuatorial - a 8 horas en coche dende Nairobi
Datas: 4 -25 agosto 2011
Orientación: 3 agosto 2011
Actividade: EDUCACIÓN/CONSTRUCCION
Tema: Sanidade pública: erradicación de “jiggers”
Lingua: Inglés
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/08/E: NYAMANCHE PRIMARY SCHOOL
Situación: Masaai Mara Region- a 9 horas en coche dende Nairobi
Datas: 4 -25 agosto 2011
Orientación: 3 agosto 2011
Actividade: EDUCACIÓN/ TRABALLO SOCIAL / CONSTRUCCION
Tema :Sensibilidad respecto aos sexos: Centro de atención, a Mutilación Xenital Feminina
Lingua: Inglés
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/08/F: GHAZI PRIMARY SCHOOL
Situación: Rexión Costeira - a 7 horas en coche dende Nairobi
Datas: 4 -25 agosto 2011
Orientación: 3 Agosto 2011
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KVDA/STV/09C: ESSUMBA PRIMARY SCHOOL
Situación: Outeiros de Ebusiekwe fogar dos lendarios facedores de chuvia en Bunyore
Datas: 3 -24 setembro 2011
Orientación: 2 setembro 2011
Actividade: EDUCACIÓN/ TRABALLO SOCIAL / CONSTRUCCION
Tema: Conservación ambiental
Lingua: Inglés e español
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/10/A: EBUSAKAMI COMMUNITY DRIVEN GROUP
Situación: Preto da Universidade de Maseno, Rexión Ecuatorial - a 9 horas en coche dende Nairobi
Datas: 3 -24 outubro 2011
Orientación: 2 outubro 2011
Actividade: MEDIOAMBIENTE/CONSTRUCCION / TRABALLO SOCIAL
Tema: Defensa dunha sanidade pública de calidade
Lingua: Inglés
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/11A: NGUNYUMU RIVER BRIDGE
Situación: Este de Kenya a zona semidesértica de Mutomo
Datas: 3 -24 novembro 2011
Orientación: 2 novembro 2011
Actividade: CONSTRUCTION/S TRABALLO SOCIAL/EDUCACIÓN
Tema: Captación de auga e elevar os niveis de educación
Lingua: Inglés
Non. de Voluntarios: 30

KVDA/STV/12A: KAKUMA ARID ZONE BOARDING PRIMARY SCHOOL
Situación: Porta de entrada a Sudán a 1.000 kms, aproximadamente de Nairobi
Datas: 22 novembro-20 decembro 2011
Orientación: 21 novembro 2011
Actividade: MEDIAMBIENTE/construción/estudo
Tema: Problema dos Refuxiados: Conflito no corno de África
Lingua: Inglés
Non. de Voluntarios: 30

Máis información en http://www.kvda.or.ke

Cursos de Xuventude no eido do Tempo Libre    
  

Xoves, 28 Abril 2011 07:04 
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, mantén aberta a inscrición nos cursos 
de:
-Animación para discapacitados intelectuais que se realizará do 2 ao 27 de maio en en 
Pontevedra. E-mail: xuventude.voluntariado.vigo@xunta.es. Este enderezo de correo-
e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, 
precisas activar o JavaScript para velo.
 - Ocio centrado na persoa   que terá lugar os vindeiros 3-4-5 de xuño en Vilagarcía 
de Arousa (Pontevedra). E-mail: xuventude.voluntariado.vigo@xunta.esEste endere-
zo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non 
sedexado, precisas activar o JavaScript para velo.
Para inscribirte descarga aqui o formulario de inscripción , cóbreo cos teus datos, e 
envíao aos enderezos electrónicos do curso no que esteas interesado/a.
Se queres máis información chama ao 981 95 70 57 /881 999 189.
Para ver a formación no eido do tempo libre durante o ano 2011, Descarga o Plan de 
Formación no eido do Tempo Libre 2011.

Gañador do sorteo da camiseta oficial do R.C. Deportivo da Coruña dentro do 
programa do Carné Xove    
  
Venres, 29 Abril 2011 10:32 
O gañador no sorteo realizado este venres, 29 de abril, dentro do programa do Carné Xove, e no que o 
premio consistía nunha camiseta oficial do R.C Deportivo da Coruña foi:

Juan Ramón Ramos Lourido

Boas Prácticas en Atención Temperá    
  
Venres, 29 Abril 2011 12:40 
A Secretaria Xeral do Concello de Santiago Organiza as II Xornadas Interdisciplinares de Atención Temperá.
Sera o 7 de maio de 2011, Edificio CERSIA - - San Lazaro
Santiago de Compostela.
Mais Información:
http://xuventude.xunta.es/uploads/Triptico_xornadas_definitivo.pdf
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Entra no sorteo dunha camiseta oficial do R.C. Celta de Vigo co teu carné xove    
  

Luns, 02 Maio 2011 00:00 
Desde o luns, día 2 de maio e ata as 9:00 h. do venres, día 6 de maio, ábrese o prazo para o novo 
sorteo do programa Carné Xove. 
O premio para sortear é unha camiseta oficial do R.C Celta de Vigo.
Para participar tes que cubrir este formulario.
http://xuventude.xunta.es/promocion-do-carne-xove-a-traves-de-xuventudenet.html
Aqui podes consultar as bases do sorteo.
http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/carnes_mocidade/bases_sorteo_carne_xove.pdf

Organización e xestión dunha pequena empresa de actividades de tempo libre 
e socioeducativas    
  

Martes, 26 Abril 2011 10:45 
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca o curso de Organización e xestión 
dunha pequena empresa de actividades de tempo libre e socioeducativas
PERSOAL Ó QUE VAI DIRIXIDO:
Mozas e mozas de 18 a 30 anos que non sexan persoal das administracións públicas.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Orde de inscripción ata cubrir prazas.
Nº DE HORAS: 110
Nº DE EDICIÓNS: 1
Nº DE PRAZAS: 20
CONTIDOS:
A empresa e o seu contorno.
Investigación social e de mercados.
Creación e legalización de pequenas empresas do sector.

Regulamento das relacións laborais.
Xestión administrativa.
Servizos bancarios para a pequena empresa.
Compravenda e alugamento de bens inmobles.
Accións promocionais: instrumento e métodos de control.
Oferta xeral de actividades. Elaboración.

Valoración da calidade do servizo prestado.
MODALIDADE: a distancia
PRAZO DE INSCRICIÓN: do 26 de abril a 5 de maio.
DATA DE REALIZACIÓN: do 7 de maio ao 25 de xuño de 2011.
MÁIS INFORMACIÓN: Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil de Galicia. Tlef. 881 99 76 07 (De 15 a 20 horas).

Cursos de Voluntariado    
  

Xoves, 28 Abril 2011 07:04 
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, mantén aberta a inscrición nos cursos de:
en Pontevedra. E-mail: xuventude.voluntariado.vigo@xunta.esEste enderezo de correo-e 
está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas 
activar o JavaScript para velo .
 - Ocio centrado na persoa   que terá lugar os vindeiros 3-4-5 de xuño en
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). E-mail: xuventude.voluntariado.vigo@xunta.esEste en-
derezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non 
sedexado, precisas activar o JavaScript para velo .
Para inscribirte descarga aqui o formulario de inscripción, http://xuventude.xunta.es/
uploads/docs/ensino/plan_de_formacion/2011/solicitude_inscripcion_plan_de_forma-
cion_2011.pdf, cóbreo cos teus datos, e envíao aos enderezos electrónicos do curso no que 
esteas interesado/a.
Se queres máis información chama ao 981 95 70 57 /881 999 189.
Para ver a formación no eido do tempo libre durante o ano 2011, Descarga a Convocatoria 

Completa. http://xuventude.xunta.es/uploads/Orientacion_laboral_CONVOCATORIA_COMPLETA.pdf

BOLSAS E AXUDAS CONVOCATORIA XERAL
 

Becas de residencia para o Colexio Peleteiro en Santiago de Compostela    
  
Mércores, 27 Abril 2011 11:15 
O Colexio M. Peleteiro convoca bolsas para a Residencia de Estudantes durante o curso 2011/2012. Poderán solicitalas aqueles alum-
nos que, tendo un excelente matriculen por primeira vez en calquera dos cursos comprendidos entre 3º de E.S.O. e 2º de Bacharelato.
Tipo de bolsas.
Dúas bolsas completas. Inclúen a bonificación ao 100% dos servizos de ensino, residencia, libros de texto, uniforme escolar e seguro 
de accidentes obrigatorio. Non se inclúen servizos complementarios como viaxes, excursións, transporte escolar, curso de verán, etc. 
e material de uso non obrigatorio solicitado polo alumno.

FORMACIÓN CURSOS DA DXXV
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Duración das bolsas:
As bolsas concédense para o curso escolar 2011/2012 (setembro 2011-xuño 2012) 
e renóvanse anualmente cando se alcanzan os resultados académicos estipulados 
e o informe da Dirección resulte positivo.
Prazo de solicitude:
As bolsas pódense solicitarse ata o 10 de xuño.
Proceso de admisión:
Os trámites necesarios para solicitar as bolsas para o próximo curso 2011/2012 
son os seguintes:

1.- Remitir ao Colexio, debidamente cumprido o impreso de solicitude, xunto cunha fotocopia do D.N.I. e unha fotografía.
Para obter o impreso de solicitude, pódese descargar dende a páxina web www.peleteiro.com, ou solicitalo no Colexio (Monte Re-
dondo. (Castiñeiriño) Santiago de Compostela. Teléfono 981 591 475.
2.- Achegar Certificación académica dende 1º E.S.O. ata o último curso realizado no ano académico 2010/2011.
A nota media do expediente académico debe ser como mínimo de Notable, para cada un dos cursos comprendidos entre 1º E.S.O e 
o último curso realizado.
3.- Achegar copia da Declaración de Renda correspondente ao exercicio 2009 da unidade familiar (declaración conxunta ou as dúas 
declaracións individuais).
O nivel de ingresos tamén será un factor a considerar na valoración das candidaturas.
4.- Realizar unha entrevista persoal por parte do alumno co responsable de admisións do Colexio e unha proba académica.
Máis información en www.peleteiro.com

Subvencións fomento do uso da lingua galega. Concello de Vigo (Pontevedra).    
  

Venres, 29 Abril 2011 07:01 
O obxecto das subvencións as que se refiren estas bases e convocatoria é contri-
buír a financiar as actuacións cuxa finalidade principal é estender o uso social da 
lingua galega no sector asociativo no ámbito territorial do Concello de Vigo.
Serán obxectos subvencionables aqueles incluídos nalgunha destas categorías:
1. Accións encamiñadas a fomentar o coñecemento e uso do galego no seu ámbito 
de actuación: charlas, encontros, seminarios, cursos...
2. Accións dinamizadoras do uso da lingua galega no seu ámbito de actuación.
Poderán solicitar e obter estas axudas as entidades sen ánimo de lucro que estean 
inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións.
Igualmente, deberán acreditar que se atopan ao corrente das súas obrigas co 

Concello de Vigo, para o cal se entendera que, a entidade solicitante, ao presentar a solicitude de subvención, autoriza á comisión 
avaliadora para solicitar de oficio os datos e a documentación acreditativa de tal extremo aos departamentos administrativos res-
ponsables.
O prazo para presentar as solicitudes será de vinte días naturais, contados dende o día seguinte á publicación destas bases no Bo-
letín Oficial da Provincia.
Máis información: Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOP), núm. 82, do venres 29 de abril de 2011. www.depontevedra.es

Prazas de profesores de español en centros educativos no estranxeiro    
  

Venres, 29 Abril 2011 11:10 
O Ministerio de Educación convoca prazas de profesores en seccións bi-
lingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, 
Hungría, Polonia, República Checa, Romanía, Rusia e Turquía para o cur-
so 2011-2012.
Prazas:
Bulgaria: 15 prazas en Ensino secundario: Español como lingua estranxei-
ra e Lingua e Literatura españolas. Xeografía e Historia. Titulación: Título 
de Licenciado en Filoloxía Hispánica ou Eslava. Título de Licenciado en 
Xeografía/Historia ou Humanidades.
China: 2 prazas. Ensino secundario: Español como lingua estranxeira e 
Lingua e Literatura españolas. Titulación: Título de Licenciado en Filo-
loxía Hispánica ou Estudos de Asia Oriental.
Eslovaquia: 30 prazas. Ensino secundario: Español como lingua es-
tranxeira e Lingua e Literatura españolas. Matemáticas, Física, Química, 

Bioloxía. Titulación: Título de Licenciado en Filoloxía Hispánica ou Eslava. Título de Licenciado en Matemáticas, Física, Química ou 
Bioloxía.
Hungría: 18 prazas. Ensino secundario: Español como lingua estranxeira e Lingua e Literatura españolas. Xeografía e Historia, Ma-
temáticas, Física. Titulación: Título de Licenciado en Filoloxía Hispánica. Título de Licenciado en Xeografía/Historia, Humanidades, 
Matemáticas ou Física.
Polonia: 31 prazas. Ensino secundario: Español como lingua estranxeira e Lingua e Literatura españolas. Xeografía e Historia. Titu-
lación: Título de Licenciado en Filoloxía Hispánica ou Eslava. Título de Licenciado en Xeografía/Historia ou Humanidades.
República Checa: 20 prazas. Ensino secundario: Español como lingua estranxeira e Lingua e Literatura españolas. Xeografía e His-
toria, Matemáticas, Física, Química. Titulación: a) Título de Licenciado en Filoloxía Hispánica ou Eslava. Título de Licenciado en 
Xeografía /Historia, Humanidades, Matemáticas, Física ou Química.
Romanía: 10 palzas. Ensino secundario: Español como lingua estranxeira e Lingua e Literatura españolas. Xeografía e Historia. 
Titulación: Título de Licenciado en Filoloxía Hispánica ou Románica. Título de Licenciado en Xeografía/Historia ou Humanidades.
Rusia: 9 prazas. Ensino secundario: Español como lingua estranxeira e Lingua e Literatura españolas. Xeografía e Historia. Titula-
ción: Título de Licenciado en Filoloxía Hispánica ou Eslava. Título de Licenciado en Xeografía /Historia ou Humanidades.
Turquia: 1 praza. Ensino primario ou secundaria: Español como lingua estranxeira. Tirulación: Título de mestre con especialidade de 
Lingua Estranxeira ou Título de Licenciado en Filoloxía Hispánica.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de maio de 2011
Máis información no BOE do 28 de abril de 2011 e en www.educacion.es/educacion/actividad-internacional.html

BOLSAS E AXUDAS MOBILIDADE
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BOLSAS E AXUDAS MOBILIDADE

Bolsas para a mobilidade de estudantes universitarios Séneca    
  
Mércores, 27 Abril 2011 09:39 
O Ministerio de Educación convoca 2.224 bolsas dentro do programa de subvencións para a mobilidade de estudantes universitarios 
Séneca para o curso académico 2011-2012.
Poderán acollerse a este programa os estudantes matriculados en universidades españolas ou en centros de educación superior, que se 
achen cursando os estudos conducentes á obtención dos títulos oficiais de Grado, Licenciado, Enxeñeiro ou Arquitecto ou os de Diplo-
mado, Enxeñeiro ou Arquitecto Técnico, e obtivesen unha praza na convocatoria SICUE para o curso académico 2011-2012.
A duración da bolsa será dun máximo de nove meses e mínimo de cinco e estará comprendida entre o 1 de outubro de 2011 e o 30 de 
xuño de 2012.
As bolsas terán unha contía de 500 € mensuais.
Concederase unha subvención de viaxe única de 120 € a cada beneficiario. Para os estudantes que se despracen dende ou a universi-
dades situadas en Comunidades Autónomas insulares, así como dende ou ás Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla, esta subvención 
de viaxe será de 200 €.
O formulario para solicitar as bolsas está dispoñible en https://sede.educacion.gob.es
O prazo para presntar solicitudes estará aberto ata o12 de maio de 2011.
Máis inforamción no BOE do 27 de abril e en www.educacion.es

Bolsas Leonardo da Vinci do Concello de Ourense    
  
Luns, 02 Maio 2011 07:08 
O Concello de Ourense convoca 30 bolsas individuais, de estanzas durante 12 semanas e prácticas laborais en empresas europeas no 
marco do Programa europeo Leonardo da Vinci, en Lisboa (Portugal), Florencia (Italia), Belfast (Reino Unido) e Derry (Irlanda).

Requisitos: 
Mozos empadroados no Concello de Ourense con idades comprendidas entre 18 
e 30 anos, que finalizasen o ciclo superior de formación profesional. No caso de 
non se cubrir todas as prazas entre os beneficiarios do parágrafo anterior, poderán 
optar a estas os/as licenciados/ás, diplomados/ás e graduados/ás.
Obter a titulación nos cinco anos inmediatamente anteriores á data do ano desta 
convocatoria.

Ter coñecemento da lingua do país escollido para poder desenvolverse na práctica laboral.
A contía das bolsas dependerá do país de destino, sen que se garanta a cobertura do 100% dos gastos ocasionados pola estanza. Con 
carácter estimativo, a contía das bolsas
ascenderá por individuo e destino os seguintes importes:

Florencia (Italia) 2.886,26 €
Lisboa (Portugal) 2.886,26 €
Belfast (Reino Unido) 3.245,26 €
Derry (Irlanda) 3.045,26 €
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 23 de maio de 2011.
O formulario de inscrición, pódese descargar nas páxinas web do concello www.ourense.es/educación ou en www.educacionourense.com
Máis información no BOP de Ourense do 2 de maio de 2011

BOLSAS E AXUDAS OUTRAS

Subvencións para actividades culturais 2011. Concello de Caldas de Reis    
  

Venres, 29 Abril 2011 08:04 
Estas bases teñen por obxecto establecer os criterios e o procedemento para conceder as 
subvencións municipais, a entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades 
no eido da Cultura en 2011 de acordo cos principios de publicidade, transparencia, obxec-
tividade, libre concorrencia, non discriminación e igualdade, para a prestación de servizos 
e a realización de actividades que complementen ou suplan ás atribuídas á competencia 
municipal; ou que, en xeral contribúan ao fomento dos intereses xerais ou sectoriais dos/as 
veciños/as do Municipio.

Poderán ser obxecto de subvencións as seguintes actividades:
Deportes: Gastos de organización de actividades deportivas ou relacionadas coa promoción do deporte e gastos de organización de 
actividades en xeral.
Cultura: Actividades relacionadas co achegamento á comunidade das artes plásticas, literatura, teatro, música, divulgación das ciencias 
e demais manifestacións culturais e artísticas.
Xuventude: Actividades dirixidas á mocidade.
Fomento do asociacionismo: Gastos na organización de actividades que fomenten o asociacionismo (veciñal, cultural, xuvenil...) en 
materia de ocio e tempo libre.
O período que se terá en conta para a realización das actividades será desde o 1 de xaneiro até o 31 de decembro de 2011.
As destinatarias das subvencións serán entidades que cumpran os seguintes requisitos:
1. Estar legalmente constituídas.
2. Carecer de ánimo de lucro.
3. Desenvolver as súas actividades no termo municipal de Caldas de Reis.
4. Estar inscritas no Rexistro de Asociacións do Concello de Caldas de Reis na data de publicación da convocatoria destas subvencións 
ou desenvolver a súas actividades no seu ámbito territorial sobre temas de interese para o municipio.
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As entidades interesadas poderán solicitar as subvencións no prazo de un (1) mes contado a partir do día seguinte á publicación da 
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
Máis información: Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOP),núm. 82, do venres 29 de abril de 2011.
www.depontevedra.es

Axudas para a participación no Programa de Cooperación    
  

Venres, 29 Abril 2011 10:58 
Axudas para a participación no Programa de Cooperación Territorial «Rutas Científicas».
O Ministerio de Educación convoca axudas para a participación no Programa de Cooperación Territorial 
«Rutas Científicas» durante o curso 2011/2012.
Destinatarios: 64 grupos de centros públicos españois ordinarios, de entre vinte a vinte e catro alumnos 
con idade inferior a 20 anos e dous profesores acompañantes, que cursen materias científicas en Bacha-
relato ou en Ciclos Formativos de Grao Medio.
O prazo de presentación de solicitudes finalizará o día 19 de maio de 2011.
Máis información: BOE venres 29 de abril de 2011 e  http:// www.educacion.es.

  

EMPREGO EMPREGO PUBLICO

Convocadas prazas de Garda Civil.    
  
Martes, 26 Abril 2011 09:23 
O Ministerio de Defensa, convoca 81 prazas de garda civil reservadas para militares de tropa e mariñería , 32 para alumnos do Co-
lexio de gardas xóvenes e 49 de prazas libres polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 15 
días naturais, contados a partir da publicación no BOE. Mais información BOE do 26 de abril de 2011.

Convocadas prazas de suboficiais e de infantería de mariña.    
  
Venres, 29 Abril 2011 09:15 
O Ministerio de Defensa convoca 42 prazas de suboficiais e infantería de mariña, polo sistema de concurso-oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE. Máis información BOE do 27 
de abril de 2011.

Convocada praza de Técnico I+D na UDC
Venres, 29 Abril 2011 09:19 
A Universidade da Coruña, convoca 1 praza de técnico de I+D polo sistema primeiro de promoción interna e de acceso libre. O prazo 
de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE. Máis información BOE do 28 de abril 
de 2011. 

Convocada praza de Técnico I+D na UDC    
  
Venres, 29 Abril 2011 09:19 
A Universidade da Coruña, convoca 1 praza de técnico de I+D polo sistema primeiro de promoción interna e de acceso libre. O prazo 
de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE. Máis información BOE do 28 de abril 
de 2011. 

Convocadas prazas de técnico de administración xeral.    
  
Venres, 29 Abril 2011 09:20 
O Concello de Córdoba, convoca 6 prazas de técnico de administración polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación 
de solicitudes é ata o 24 de maio de 2011. Máis información BOE do 29 de abril de 2011. 

Convocadas prazas de enfermeiro e auxiliar de enfermería.    
  
Venres, 29 Abril 2011 09:21 
A Consellería de Sanidade Valenciana, convoca 325 prazas de enfermería e 250 de auxiliar de enfermería, polo sistema de concurso-
oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 26 de maio de 2011. Máis información DOCV do 26 de abril de 2011. 

Convocada 1 praza de Coordinador/a da oficina de software libre da UDC    
  
Venres, 29 Abril 2011 09:22 
Convocada 1 contrato temporal (ata o 31 de decembro de 2011), para enxeñeiro/a informática. O prazo de presentación de solicitu-
des é ata o 9 de maio de 2011. Máis información www.udc.es

Convocada 1 praza temporal na UDC para licenciado en Química.    
  
Venres, 29 Abril 2011 09:23 
A Universidade da Coruña, convoca para o Centro de Investigacións Tecnolóxicas , 1 praza temporal (6 meses) para licenciados en 
Química. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 5 de maio de 2011. Máis información www.udc.es
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Praza Universidade de A Coruña    
  
Venres, 29 Abril 2011 11:27 
A Universidade de A Coruña,convoca probas selectivas para cubrir unha praza de Técnico Superior en Comunicación (grupo I), polo 
sistema de promoción interna e polo sistema de acceso libre.
O procedemento de selección será o de concurso-oposición.
As solicitudes dirixiranse ao reitor da Udc no prazo de 20 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta con-
vocatoria no «Boletín Oficial do Estado».
Máis información: BOE 29 de abril de 2011 e www.udc.es

Xuíz de Paz substituto no Concello de Castro de Rei    
  
Luns, 02 Maio 2011 07:28 
Cantos teñan interese en aspirar ao cargo de Xuíz de Paz substituto no Concello de Castro de Rei poderán presentar solicitude ata 
o día 16 de maio de 2011.
Máis información no BOP de Lugo do día 2 de maio de 2011. 

Un técnico de proxecto    
  
Luns, 02 Maio 2011 07:39 
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia CESGA para  soporte ó proxecto ABC Aprendizaxe baseada en compe-
tencias. Sistema de intermediación baseado en tecnoloxías da web semántica, subvencionado pola Consellería de Economía e Industria 
correspondente ás TICdos programas sectoriais de investigación aplicada, PEME I+D e I+D Suma do Plan Galego I+D+I (INCITE) con-
vocadas pola orde do 24 de xuño de 2009, precisase cubrir o seguinte posto: 1 Técnico/a de Proxecto ABC (ref. ABC-11-TP1).
As bases cos requisitos e a documentación a presentar para esta oferta de emprego pódense consultar no CESGA ou accedendo á 
páxina hhttp://www.cesga.es na sección de emprego, para o posto de referencia.
Ofrécese contrato laboral temporal por obra ou servizo deterninado.
Lugar habitual de traballo: Santiago de Compostela…
Interesados enviar solicitude e a documentación requerida nas bases, indicando a referencia do posto, no prazo de 10 días naturais 
contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio á FUNDACIÓN CESGA, Avda. de Vigo s/n . Campus Sur. 15705 San-
tiago de Compostela (A Coruña).
La Voz de Galicia do domingo 1 de maio de 2011. 

Convocadas prazas de persoal laboral    
  
Luns, 02 Maio 2011 08:08 
O Concello de Campo de Borja (Zaragoza), convoca, 8 prazas de persoal laboral (1 de operario conductor, 2 de monitor de centro ocupa-
cional, 2 de traballador social, 1 de psicólogo, 1 de técnico de xuventude e 1 de terapeuta ocupacional, polo sistema de oposición libre.

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE. Máis información BOE do 2 
de marzo de 2011.

Convocadas prazas de Guardia Urbana.    
  
Luns, 02 Maio 2011 08:09 
O Concello de Barcelona, convoca 150 prazas de guardia urbana,polo sistema de oposición libre. O prazo de presentación contará a 
partir da publicación do anuncio no Diario Oficial da Generalitat de Catalunya.

Convocada 1 praza temporal para licenciado en CC Químicas, Físicas ou Enxe-
ñería.    
  
Luns, 02 Maio 2011 08:10 
A Universidade da Coruña, convoca 1 praza temporal (7 meses), para contratación de persoal de investigación, na Escola Universi-
taria Politécnica´-Ferrol. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 9 de maio de 2011.
Máis información www.udc.es

Convocada 1 praza temporal para licenciado en bioloxía, veterinaria ou medicina  
  
Luns, 02 Maio 2011 08:11 
A Universidade da Coruña, convoca 1 praza temporal (6 meses), para realizar tarefas asociadas ao proxecto de investigación do 
estudo dos cambios biolóxicos e propiedades terapéuticas durante o proceso de maduración de peloides. 
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 13 de maio de 2011. Máis información www.udc.es

 EMPREGO EMPREGO PRIVADO

Ofertas de Emprego Privado (Cimo) 27/04/2011    
  
Mércores, 27 Abril 2011 07:39 
Oferta Nº 978668 Localidade: A Coruña    Posto ofertado: Auxiliar de axuda a domicilio
Para traballar nunha empresa de atención domiciliaria realizando o coidado de persoas dependentes nas súas vivendas. Necesa-
ria experiencia previa no posto de polo menos un ano. Horario de 09:00 a 19:00. Imprescindible formación en axuda a domicilio, 
cunha duración superior a 400 horas, técnico/a sociosanitario de persoas dependentes en domicilio de máis de 600 horas ou 
similar.
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Oferta Nº 978633 Localidade: Vilalba    Posto ofertado: Operador/a de central de alarmas
Empresa de seguridade privada precisa persoal para realizar tarefas de recepción de sinais de alarmas e vídeos, comprobación bidi-
reccional do estado das alarmas, comunicación das incidencias abertas, etc. Imprescindible experiencia mínima dun ano en servizos 
telefónicos de atencion ao cliente e coñecementos de informática. Ofrécese traballo a quendas. Entre 20 e 30 anos.

Oferta Nº 978676 Localidade: San Cibrao das Viñas    Posto ofertado: Mozo/a de almacén
Necesaria titulación mínima a nivel da ESO. Realizará tarefas de colocación e revisión de froitas e verduras nun almacén. Horario de 
23:00 a 06:00 horas de luns a venres. Valórase experiencia no posto. Necesario medio de transporte para chegar ao lugar de traballo. 
Ata 40 anos.

Oferta Nº 978672 Localidade: Ourense    Posto ofertado: Camareiro/a
Traballará nun stand en distintas feiras e congresos que se organizan por toda España, axudando na montaxe e colocación de mesas, servi-
zo de consumicións e atención de clientes. Necesaria experiencia no sector da hostalaría, valorándose na elaboración de cócteles. Impres-
cindible dispoñibilidade para desprazarse e traballar en fin de semana (aloxamento e manutención por conta dá a empresa). Ata 30 anos.

Oferta Nº 978667 Localidade: Tui    Posto ofertado: Cociñeiro/a
Encargarase da elaboración de menús do día, á carta e banquetes nun establecemento hostaleiro. Requírese experiencia dun ano, 
residencia na zona, permiso de conducir, vehículo propio e titulación mínima en ESO, EXB ou Graduado Escolar. Ofrécese contrato a 
xornada completa en quenda partida.
Para contactar: www.cimoemprego.com, O Portal Galego do Emprego, ou chamando ao 902116039 (Telemprego CIMO)

Ofertas de Emprego Privado (Cimo) 29/04/2011    
  
Venres, 29 Abril 2011 06:52 
Oferta Nº 978580 Localidade: Santiago de Compostela    Posto ofertado: Frigorista industrial
Empresa necesita persoal para realizar tarefas de instalación de equipos de aire acondicionado. Necesario permiso de conducir, vehícu-
lo propio e dispoñibilidade para viaxar. Imprescindible experiencia no posto dun ano e formación académica no sector, preferiblemente 
en montaxe e mantemento e instalacións de frío e climatización. Valóranse coñecementos altos de inglés.

Oferta Nº 978706 Localidade: A Coruña    Posto ofertado: Charcuteiro/a
Realizará labores de atención ao público, desose de xamóns, etc. Requírese experiencia no posto. Ofrecen contrato a xornada completa 
en quenda partida.

Oferta Nº 978685 Localidade: Negreira    Posto ofertado: Axente comercial (Sector: Formación)
Empresa do sector do ensino necesita persoal para tarefas de captación de alumnos e alumnas, realizando visitas a domicilios particu-
lares. Valorarase ter experiencia previa no sector. Imprescindible permiso de conducir tipo B e vehículo propio, así como dispoñibilidade 
xeográfica para desprazarse pola bisbarra. De 25 a 55 anos.

Oferta Nº 978668 Localidade: A Coruña    Posto ofertado: Auxiliar de axuda a domicilio
Para traballar nunha empresa de atención domiciliaria realizando o coidado de persoas dependentes nas súas vivendas. Necesaria 

experiencia previa no posto de polo menos un ano. Horario de 09:00 a 19:00. Imprescindible formación en axuda a domicilio, cunha 
duración superior a 400 horas, técnico/a sociosanitario de persoas dependentes en domicilio de máis de 600 horas ou similar.

Oferta Nº 978645 Localidade: A Coruña    Posto ofertado: Técnico/a comercial (Sector: Enerxías renovables)
Se precisa persoal para elaborar estratexias de redución de consumo de enerxía a empresas e particulares, asesoramento, etc. Impres-
cindible formación mínima a nivel dunha Diplomatura. Valórase permiso de conducir e vehículo propio. Ofrécese formación a cargo da 
empresa. Horario de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00.

Oferta Nº 978625 Localidade: A Coruña    Posto ofertado: Esteticista
Salón de estética e beleza selecciona persoal coa titulación de Ciclo Superior de Estética para realizar labores de atención ao público e 
aplicación de tratamentos.

Oferta Nº 978620 Localidade: Santiago de Compostela    Posto ofertado: Dependente de comercio
Encargarase da atención a clientes, cobramento en caixa, reposición de mercadorías, apertura, peche e limpeza dunha tenda do sector 
téxtil. Requírese experiencia de tres anos como dependente no sector, permiso de conducir tipo B e coñecementos de informática a 
nivel usuario. Idade entre 25 e 50 anos.

Oferta Nº 978695 Localidade: Vilalba    Posto ofertado: Docente curso “Pinche de cociña”
Para impartir os módulos de preelaboración e conservación de alimentos, preparación de pratos elementais e normas de seguridade 
e hixiene, nun curso de 60 horas de duración, en horario de 09:30 a 13:30, de luns a venres. Valórase ter formación de Ciclo Medio de 
Cociña ou Ciclo Superior de Restauración, así como experiencia como docente.

Oferta Nº 978535 Localidade: Corgo (O)    Posto ofertado: Empregado/a de gasolineira
Estación de servizo busca empregado/a para a atención e venda de combustibles, así como despacho e cobramento na tenda. Ofrécese 
traballo a xornada completa en quenda de mañá, tarde ou noite. Imprescindible permiso de conducir tipo B e medio de transporte para 
chegar ao lugar de traballo. Idade ata 45 anos. Valórase experiencia.

Oferta Nº 978686 Localidade: Carballedo    Posto ofertado: Panadeiro/a
Panadaría necesita persoal con experiencia de polo menos dous anos, para a elaboración de pan, empanadas, etc. Ofrecen traballo a 
xornada completa en quenda de noite. Imprescindible permiso de conducir tipo B e medio de transporte para chegar ao lugar de traballo.

Oferta Nº 978633 Localidade: Vilalba    Posto ofertado: Operador/a de central de alarmas
Empresa de seguridade privada precisa persoal para realizar tarefas de recepción de sinais de alarmas e vídeos, comprobación bidi-
reccional do estado das alarmas, comunicación das incidencias abertas, etc. Imprescindible experiencia mínima dun ano en servizos 
telefónicos de atención ao cliente e coñecementos de informática. Ofrécese traballo a quendas. Entre 20 e 30 anos.

Oferta Nº 978618 Localidade: Lugo    Posto ofertado: Axente comercial (Sector: Alimentación e hostalaría)
Encargarase de realizar visitas a empresas da provincia, ofertando produtos de alimentación de recoñecidas marcas. Imprescindible 
permiso de conducir clase B e vehículo propio. Valórase experiencia no posto. Ofrecen traballo en horario a convir con contrato laboral.

Oferta Nº 978599 Localidade: Ribadeo    Posto ofertado: Axente de viaxes
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Requírese titulación en Diplomatura en Turismo ou curso de formación en axencias de viaxes; nivel medio en coñecementos de ofimá-
tica, permiso de conducir tipo B, vehículo propio e experiencia mínima de seis meses no posto. Realizará tarefas de atención a clientes, 
venda directa de produtos vacacionais, xestión de reservas e de expedientes de venda.

Oferta Nº 978588 Localidade: Burela    Posto ofertado: Dependente de comercio
Realizará tarefas de atención ao cliente, vendas, etc., nun comercio de calzado. Imprescindible experiencia mínima dun ano no posto. 
Ofrécese traballo a tempo parcial, durante vinte horas semanais. Necesaria dispoñibilidade e flexibilidade horaria, así como residir na 
zona. Entre 25 e 45 anos.

Oferta Nº 978544 Localidade: Ourense    Posto ofertado: Axente comercial (Sector: Seguros)
Aseguradora necesita persoal para realizar ampliación de carteira de clientes e venda de seguros na provincia de Ourense. Necesario 
ter permiso de conducir B e vehículo propio. Ofrecen contrato mercantil e formación inicial por conta da empresa. Imprescindible expe-
riencia como comercial e estudos universitarios. Entre 25 e 50 anos.

Oferta Nº 978421 Localidade: Ourense    Posto ofertado: Pasteleiro/a
Pastelaría - cafetaría solicita oficial con experiencia acreditada, mínima de dous anos, na elaboración de pasteis, tortas, bolería, pan de 
molde, etc. Ofrecen incorporación inmediata con contratación a xornada completa en quenda intensiva de mañás.

Oferta Nº 978710 Localidade: Ourense    Posto ofertado: Administrativo/a comercial
Correduría de seguros selecciona persoal para realizar labores administrativos con vocación comercial. É imprescindible titulación 
mínima a nivel de Bacharelato, experiencia como comercial, permiso de conducir tipo B e coche propio. Ofrécese contrato a xornada 
completa en quenda partida e incorporación inmediata. Idade de 22 a 30 anos.

Oferta Nº 978709 Localidade: Ourense    Posto ofertado: Auxiliar administrativo/a
Administración de fincas necesita incorporar persoal con dominio de programas de contabilidade. Realizará tarefas de atención de 
clientes, xestión de documentación con organismos oficiais e contabilidade de diferentes empresas. Ofrécese contratación a tempo 
parcial en horario de 09:00 a 14:00 horas, de luns a venres. Valoran ter titulación na rama da administración. A partir de 30 anos.

Oferta Nº 978707 Localidade: Ourense    Posto ofertado: Carniceiro/a oficial
Necesítase persoal con experiencia mínima de catro anos no posto para encargarse de realizar corte, desosado e filetear produtos cár-
nicos e atención de clientes. Necesario permiso de conducir B. Ofrecen traballo a xornada completa. Entre 25 e 50 anos.

Oferta Nº 978698 Localidade: Ourense    Posto ofertado: Axudante de camareiro/a
Realizará atención a clientes en barra e mesas dunha cafetería. Ofrécese contrato a media xornada en quenda de tarde, fins de semana 
incluídos e un día libre pola semana. Valórase experiencia no sector. Entre 18 e 24 anos.

Oferta Nº 978697 Localidade: Ourense    Posto ofertado: Cociñeiro/a
Encargarase da elaboración de tapas e menú á carta nun local de zona vella da cidade. Requírese experiencia no posto. Idade de 18 a 45 anos.

Oferta Nº 978666 Localidade: Sanxenxo    Posto ofertado: Cociñeiro/a
Encargarase da elaboración de menús do día, á carta e banquetes nun establecemento hostaleiro. Requírese experiencia dun ano, 

residencia na zona, permiso de conducir, vehículo propio e titulación mínima en ESO, EXB ou Graduado Escolar. Ofrécese contrato a 
xornada completa en quenda partida.

Oferta Nº 978408 Localidade: Pontevedra    Posto ofertado: Axente comercial (Sector: Industria)
Para traballar en empresa dedicada á distribución, aplicación e asesoramento técnico de produtos de illamento. Encargarase de visitar 
industrias situadas por toda a Comunidade Autónoma de Galicia. Necesarios coñecementos de informática a nivel usuario, valorando 
experiencia en vendas, permiso de conducir e vehículo propio. Ofrecen contrato mercantil con fixo máis comisións.

Oferta Nº 978664 Localidade: Tui    Posto ofertado: Camareiro/a
Realizará labores de atención ao público nun establecemento de hostalería. Requírese experiencia dun ano, residencia na zona, permiso de 
conducir, vehículo propio e titulación mínima en ESO, EXB ou Graduado Escolar. Ofrécese contrato a xornada completa en quenda partida.

Oferta Nº 978663 Localidade: Sanxenxo    Posto ofertado: Camareiro/a
Realizará labores de atención ao público nun establecemento de hostalería. Requírese experiencia dun ano, residencia na zona, permiso de 
conducir, vehículo propio e titulación mínima en ESO, EXB ou Graduado Escolar. Ofrécese contrato a xornada completa en quenda partida.

Oferta Nº 978646 Localidade: Vigo    Posto ofertado: Técnico/a comercial (Sector: Enerxías renovables)
Se precisa persoal para elaborar estratexias de redución de consumo de enerxía a empresas e particulares, asesoramento, etc. Impres-
cindible formación mínima a nivel dunha Diplomatura. Valórase permiso de conducir e vehículo propio. Ofrécese formación a cargo da 
empresa. Horario de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00.

Oferta Nº 978632 Localidade: Pontevedra    Posto ofertado: Executivo/a de vendas (Sector téxtil)
Empresa do sector téxtil precisa persoal con experiencia mínima dun ano en patroaxe, calidade e produción, revisado de prendas, etc. 
para a selección e compra de teas. Imprescindible dispoñibilidade para viaxar a Marrocos e dominio de francés falado e escrito. Ofréce-
se traballo a xornada completa en horario a convir e contratación a través de ETT. Ata 45 anos.

Oferta Nº 978613 Localidade: Vigo    Posto ofertado: Costureiro/a
Taller de costura busca persoal con experiencia demostrable como modisto/a, cortador/a ou costureiro/a. Realizará costuras de acce-
sorios e remates (toucados, bixuterías, etc.) en diferentes tecidos. Ofrécese traballo a tempo parcial, entre cinco e dez horas á semana, 
en horario a convir.
Para contactar: www.cimoemprego.com, O Portal Galego do Emprego, ou chamando ao 902116039 (Telemprego CIMO)

Ofertas do Servicio de Emprego Público 29/04/2011    
  
Venres, 29 Abril 2011 07:13 
Perruqueiro/a de señoras
- localidade: vilagarcia de arousa (pontevedra)
nº oferta: 12/2011/2224
requisitos
necesítase perruqueiro/a de señoras.
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Pintores e/ou empapeladores
- localidade: laracha (a) (a coruña)
nº oferta: 12/2011/2420
requisitos
necesítanse pintores e/ou empapeladores para traballar en madrid. necesarios 40 meses de experiencia e curso de prevención de riscos laborais.

Dependentes de peixería
- localidade: betanzos (a coruña)
nº oferta: 12/2011/2814
requisitos
necesítase dependente de peixería cun ano de experiencia.

Carpinteiro/a de aluminio, metálico e pvc
- localidade: san cibrao das viñas (ourense)
nº oferta: 12/2011/2871
requisitos
necesítase carpinteiro/a.

Cociñeiros/as, en xeral
- localidade: sanxenxo (pontevedra)
nº oferta: 12/2011/2882
requisitos
necesítase cociñeiro/a con experiencia.

Carpinteiros/as , en xeral
- localidade: bergondo (a coruña)
nº oferta: 12/2011/2905
requisitos
necesítase carpinteiro/a oficial de 2ª con experiencia.

Vendedores/as técnicos, en xeral
- localidade: verin (ourense)
nº oferta: 12/2011/2941
requisitos
necesítanse vendedores/as técnicos.

Operadores de máquinas pasadoras de confección industrial
- localidade: coruña, a
nº oferta: 12/2011/3035
requisitos
necesítase operador/a de máquinas pasadoras de confección industrial.

Esteticistas
- localidade: coruña, a
nº oferta: 12/2011/3178
requisitos
necesítase esteticista con experiencia.

Bodegueiros/as vinícolas
- localidade: monforte de lemos (lugo)
nº oferta: 12/2011/3184
requisitos
encargado/a de bodega/axente comercial. dominio francés imprescindible

Teleoperadores
- localidade: cañiza, a (pontevedra)
nº oferta: 12/2011/3341
requisitos
necesítase teleoperador/a (venda de gasoil) con coñecementos de informática a nivel usuario e carné b1.

Traballadores da elaboración de pensos compostos
- localidade: boqueixon (a coruña)
nº oferta: 12/2011/3381
requisitos
necesitase traballadores da elaboracion de pensos compostos para a zona de boqueixon.

Camareiros/as, en xeral
- localidade: sanxenxo (pontevedra)
nº oferta: 12/2011/3434
requisitos
necesítanse camareiros/as.

Empregados/as administrativos de contabilidade, en xeral
- localidade: ribeira (a coruña)
nº oferta: 12/2011/3435
requisitos
necesítanse empregados/as administrativos con coñecementos de inglés nivel alto escrito e falado.

Enxeñeiros técnicos/as en mecánica industrial
- localidade: lalin (pontevedra)
nº oferta: 12/2011/3438
requisitos
necesítase enxeñeiro/a técnico en mecánica industrial con dous anos de experiencia  e carné de conducir tipo b.
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Traballadores da gandería, en xeral
- localidade: guntin (lugo)
nº oferta: 12/2011/3499
requisitos
necesítase traballador/a da  gandería con dous anos de experiencia.

Fisioterapeutas, en xeral
- localidade: sanxenxo (pontevedra)
nº oferta: 12/2011/3521
requisitos
necesítase diplomado/a en fisioterapia.

Canteiros/as de construción
- localidade: baiona (pontevedra)
nº oferta: 12/2011/3599
requisitos
necesítase canteiro/a de construcción.

Mecánicos/as-axustadores de camións e autobuses, en xeral
- localidade: nigran (pontevedra)
nº oferta: 12/2011/3613
requisitos
necesítanse mecánicos/as-axustadores de camións e autobuese, en xeral

Pinches de cociña
- localidade: sanxenxo (pontevedra)
nº oferta: 12/2011/3662
requisitos
necesítase pinche de cociña.
Informa: Teléfono: 902 125 000

Vendedor de baños para Babío    
  
Luns, 02 Maio 2011 07:00 
Necesítase auxiliar administrativo / recepcionista e vendedor de baños e cerámica para centro de J Babío en Vigo.
Enviar C.V a rhumanos@babio.comEste enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non 
sedexado, precisas activar o JavaScript para velo . Oferta de Emprego de “Faro de Vigo” domingo 1 de maio de 2011.

Necesitase vendedor.    

Luns, 02 Maio 2011 07:02 
Necesítase persoa nova para a venda.
Con coñecementos administrativos.
Idade máxima 30 anos.
Formación a cargo da empresa.
Interesados chamar a: 629025283
Oferta de Emprego de “Faro de Vigo” domingo 1 de maio de 2011. 

Precisanse promotores comerciais    
  
Luns, 02 Maio 2011 07:04 
Necesítanse promotores comerciais para a zona de Arousa, Vigo e Pontevedra.
Mozos a partir de 23 anos.
Experiencia profesional mínima dun ano en xestión comercial.
Carné de conducir e vehículo propio.
Enviar curriculum con foto a: rrhhvigo@epi.esEste enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de co-
rreo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo. 

Oferta cortadores de xamón.    
  
Luns, 02 Maio 2011 07:06 
Necesítanse cortadores de xamón.
Non é necesaria experiencia.
Enviar curriculum indicando o asunto:”cortadores de xamón” ao mail: rrhh@coren.esEste enderezo de correo-e está a ser protexido de 
programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo . Oferta de Emprego de “Faro de Vigo” 
domingo 1 de maio de 2011. 

Dous vendedores/as de baños&cerámica    
  
Luns, 02 Maio 2011 07:33 
Jesús Babío selecciona para seus centros de Perillo (Oleiros) e Ferrol dous vendedores/as de baños&cerámica.
Se require:
-experiencia no sector.
-idade de 25 a 50 anos.
-residencia nas cercanías do centro (Perillo ou Ferrol).
-dominio de autocad ou 3D-Max.
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Se ofrece:
-incorporación inmediata.
-remuneración segundo valía.
Interesados enviar CV e foto recente a: Jesús Babío Veiga SL. Ctra. da Coruña, km 58, 15890 Santiago de Compostela, ou a dirección e-
mail: rhumanos@babio.comEste enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, 
precisas activar o JavaScript para velo La Voz de Galicia do domingo 1 de maio de 2011. 

Oficiais de perruquería e estética    
  
Luns, 02 Maio 2011 07:33 
Primeira cadea de perruquería e estética, selecciona oficiais para nova apertura en CC. Marineda, con experiencia mínima de 3 anos.
Se ofrece:
-contrato+SS.
-fixos+comisións.
-incorporación inmediata.
-formación continua.
Interesados enviar CV a e-mail: info@easyhair.esEste enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de 
correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo La Voz de Galicia do domingo 1 de maio de 2011.

Médico para urxencias    
  
Luns, 02 Maio 2011 07:34 
Larosaleda hospital policlínico necesita médico para ó servicio de urxencias.
Se ofrece:
-contrato laboral indefinido. Incorporación inmediata. Remuneración a convir. Reserva absoluta.
Interesados enviar CV á seguinte dirección:
Departamento de RRHH.
Hospital Policlínico La Rosaleda, Santiago León de Caracas, 1, 15701 Santiago de Compostela
ou o correo e-mail: rrhh@hospitalrosaleda.comEste enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de 
correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo La Voz de Galicia do domingo 1 de maio de 2011.

Vendedores para Galicia    
  
Luns, 02 Maio 2011 07:36 
Empresa líder en facsímiles precisa contactar con profesionais de venda directa para ofrecerlles a maior oportunidade comercial na 
venda de facsímiles.
Importantes ingresos.
Interesados contactar co 934 443 266. millenniumliber@millenniumliber.comEste enderezo de correo-e está a ser protexido de programas 
autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo La Voz de Galicia do domingo 1 de maio de 2011. 

Oficiais eléctricos    
  
Luns, 02 Maio 2011 07:37 
Elecnor precisa para seu Delegación en Galicia (Pontevedra Norte-Lalín).
Oficiais eléctricos para obras eléctricas de distribución de baixa e media tensión para cías eléctricas.
Se require:
-experiencia en actividades similares.
Se ofrece:
-incorporación inmediata á plantilla de unha empresa fortemente consolidada.
-salario a convenir, de acordo ás espectativas e valía do candidato.
Interesados enviar CV por fax: 986 53 09 02 ou chamar ó tfno: 986 53 09 44.
La Voz de Galicia do domingo 1 de maio de 2011. 

Técnicos para departamento de contabilidade e laboral    
  
Luns, 02 Maio 2011 07:47 
Bascuas Asesores selecciona técnicos para departamentos de contabilidade e laboral.
Experiencia mínima de 5 anos en asesoría-consultoría.
Incorporación inmediata. Se valorarán outros coñecementos. Se garantiza absoluta reserva e confidencialidade. Só se seleccionarán 
CV con foto recente e enviados ó correo e-mail: correo@bascuas-asesores.comEste enderezo de correo-e está a ser protexido de pro-
gramas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo La Voz de Galicia do domingo 1 de maio de 
2011. 

Encargado de almacén    
  
Luns, 02 Maio 2011 07:48 
Empresa líder no seu sector, busca encargado responsable de almacén regulador de importación-exportación.
Se valorará coñecementos de idiomas, inglés falado correcto, seriedade, facilidade de comunicación e dotes de xestión e organización.
O emplazamento do posto de traballo é na zona metropolitana da Coruña.
Interesados enviar CV con foto recente a:  Unidad de Gestión Gallega. Avda. das Mariñas, 247, 1º D. 15176 San Pedro de Nos. Oleiros 
(A Coruña). La Voz de Galicia do domingo 1 de maio de 2011. 

Comercial    
  
Luns, 02 Maio 2011 07:49 
Se busca comercial para a zona Galicia-Asturias.
Interesados enviar CV con foto a rúa da Canteira, nº 14 B 15680 Ordes-A Coruña.
La Voz de Galicia do domingo 1 de maio de 2011.
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Cociñeiros    
  
Luns, 02 Maio 2011 07:49 
Grupo Alborada Hostelería busca cociñeiros.
Interesados enviar CV a info@alboradahosteleria.comEste enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío 
de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo La Voz de Galicia do domingo 1 de maio de 2011. 

Comerciais para Galicia    
  
Luns, 02 Maio 2011 07:50 
Correduría de seguros de ámbito nacional precisa comerciais para Galicia.
Interesados/as enviar CV con foto recente a: Praza de Sto. Domingo, 28, 1º. 27001 Lugo (ref. comercial).
La Voz de Galicia do domingo 1 de maio de 2011. 

Conductores/as de autobús    
  
Luns, 02 Maio 2011 07:51 
Autos Cal Pita, SA.-ASICASA. Se necesita Conductores/as de autobús para xornada a tempo parcial.
Interesados/as deben presentar CV con foto, nas oficinas da empresa, sitas na Estación de Autobuses de A Coruña.
La Voz de Galicia do domingo 1 de maio de 2011. 

Dous postos laboratorio dental    
  
Luns, 02 Maio 2011 07:53 
Laboratorio dental Javier Meirama, necesita Ceramista e Técnico estructuras implantes.
Interesados/as enviar Cva: laboratoriodental@javiermeirama.esEste enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autóma-
tas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo ou ben chamar ós tfnos. 981 17 04 22/981 28 05 28
La Voz de Galicia do domingo 1 de maio de 2011. 

Director creativo    
  
Luns, 02 Maio 2011 07:53 
Para axencia de publicidade da Coruña.
Mínimo cinco anos de experiencia na dirección de equipos e relación de clientes. Incorporación inmediata. Remitir book de traballos 
a: dcreat.coruna@yahoo.esEste enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, 
precisas activar o JavaScript para velo La Voz de Galicia do domingo 1 de maio de 2011.
 

NOVAS DAS OMIX

SEMANA DA XUVENTUDE DE LOUSAME    
  

Xoves, 28 Abril 2011 09:06 
Dende o mercores 27 de Abril ata o domingo 1 de maio, o Concello de Lousame organiza a sua 
Semana da Xuventude 2011. Nela organizanse distintas actividades dirixidas a todos os xovenes.
O programa proposto para esta Semana da Xuventude 2011 é o seguinte:
• Mércores 27 de Abril: “Obradoiro de Orientación Laboral” impartido por persoal técnico da Direc-
ción Xeral de Xuventude no C.P.I Cernadas de Castro (Inscrición dos Interesados no OMIX). 
• Xoves 28 de Abril: Charla sobre “Riscos en Internet: Redes Sociais, Compras, ...” impartida polo 
persoal técnico da Garda Civil. Levarase a cabo no salón de actos da Casa da Cultura ás 20:15 h. 
• Venres 29 de Abril: “FUNKEGRAFFITI”, Concerto e graffiti de restauración. Levarase a cabo no 
Polideportivo do Sanguiñal (Tallara) ás 20:30 h. 

• Sábado 30 de Abril: II Marcha BTT Concello de Lousame. Ruta en bici polos montes do Barbanza con saída do polideportivo municipal 
ás 16.00 h. 
• Domingo 1 de Maio: Concentración de Motos e Xantar da Xuventude. Ruta dende as minas de San Finx as 9.30 h. Xantar da Xuventude 
as 14.00 h. 
Para calquera tipo de información podense poñer en contacto nos seguintes números:
• 981 820 494 (Concello) 
• 981 842 036 (OMIX) 
Dende aquí animamosvos a todos a que participedes das actividades programadas.
www.concellodelousame.com

Obradoiro de Orientación Laboral    
  

Venres, 29 Abril 2011 11:17 
Dentro do programa da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado “ Xornadas e Obradoiros de Xuventude 
nos concellos” a Omix de Ponte Caldelas oferta un Obradoiro de Orientación Laboral para mozos e mozas 
menores de 30 anos o vindeiro martes 10 de maio as 11.00 hs no Centro Cultural de Ponte Caldelas.
Para acadar máis información ou inscribirse no obradoiros debes acudir á Omix ou Concello.
Descarga o Cartel dos Obradoiros.
http://xuventude.xunta.es/uploads/PONTECALDELAS.pdf
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CASAS DA XUVENTUDE - OMIX

Espazo Xove de Betanzos: Clausura da Exposición 10
NOVOS GRAVADORES    
  
Venres, 29 Abril 2011 16:37 

 
CLAUSURA DA EXPOSICIÓN: “10 NOVOS GRAVADORES” NO ESPAZO XOVE DE BETANZOS
  
Na nova Sala de Creatividade, do Espazo Xove de Betanzos da Rede Galega de Centros de Xuventude clausurouse ayer 
xoves 28 de abril, ás oito e media da tarde a Exposición “10 novos gravadores”. Nesta exposición contamos coa inestimable 
colaboración da Fundación CIEC Centro Internacional da Estampa Contemporánea que animou a 10 xoves gravadores de 
diferentes países, que están a recibir formación nesta Fundación a realizar esta exposición que se pechou onte ao público. 
  
En dita clausura contamos coa asistencia de Pedro Galilea Director adxunto do CIEC, de Begoña Díaz Piñeiro Xefa do Ser-
vizo de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia e Mary Faraldo Alcaldesa de Betanzos. Así como tamén contamos 
con todos os xoves artistas que expuxeron, con representantes do asociacionismo de Betanzos e con rapaces e rapazas do 
Espazo Xove.
 




