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NOVAS E ACTIVIDADESEN PORTADA

Campamento Espacial Europeo 
 
Martes, 24 Febreiro 2015 08:23

O Campamento Espacial Europeo é un campamento de verán, dirixido a estudantes de secundaria 
de todo o mundo, de 17 a 20 anos, interesados no espazo e a ciencia, que terá lugar do 25 xuño ao 
2  xullo en Andøya Rocket Range, en Noruega.

Durante a estanza, os mozos farán experimentos técnicos, traballando como científicos de foguetes 
reais e aprendendo como poñer en práctica os coñecementos en matemáticas e física que xa po-
súen, e ampliar a súa comprensión da ciencia aplicada.

Todas as prazas do Campamento Espacial Europeo se financian pola European Space Camp ou por entidades colaboradoras.

A inscrición está aberta ata o 1 de abril de 2015.

European Space Camp
P.O. Box 54
8483 Plataformas
Norway
applications@spacecamp.no
http://www.spacecamp.no/index.php#/home_scholarships/

Google Science Fair 2015
 
Martes, 24 Febreiro 2015 11:25 

Google invita todos os mozos investigadores, exploradores, creadores e inventores con idades 
comprendidas entre os 13 e 18 anos a que proben a facer algo ambicioso, imaxinativo ou mesmo 
inimaxinable. Algo que pode facer cambiar o mundo que nos rodea.

Os participantes poden presentar proxectos que pertenzan a un dos seguintes temas como tema 
principal e ata dous subtemas:

Flora e fauna

Ciencias da alimentación

Ciencias ambientais e da Terra

Inventos e innovación

Electricidade e electrónica

Robótica

Bioloxía

Química

Física

Ciencias sociais e do comportamento

Enerxía e espazo

Astrofísica

Informática

Matemáticas

Requisitos

Alumnos de todo o mundo, de forma individual e en equipo, de idades comprendidas entre os 13 e os 18 anos (nacidos entre o 19 de 
febreiro de 1996 e o 18 de febreiro de 2002)

Dotación

Gran Premio, bolsa Google de $50.000.

Premio innovador de Scientific American, $25.000.

Premio Tecnolóxico de Google, $25.000.

Premio explorador de National Geographic, dez días ao arquipélago das Galápago para expedición.

Premio Construtor de Leigo Education, viaxe á oficina central de LEGO Group en Billund en Dinamarca

Premio Pioneiro de Virgin Galactic, visita a Virgin Galactic, Mojave Air e Spaceport, en Mojave, California

Premio Impacto na Comunidade, $10.000.

Premio incubadora de ideas, $10.000.

Premio Profesor inspirador, $10.000.

O prazo para participar estará aberto ata o 18 de maio de 2015.

Máis información: www.googlesciencefair.com
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Campus Científicos de Verán 2015 
 
Mercores, 25 Febreiro 2015 08:33

O Ministerio de Educación convoca 1.920 axudas para participar no ano 2015 no Programa «Cam-
pus Científicos de Verán» para alumnos de 4º da ESO e 1º de Bacharelato, que se desenvolverá en 
varias universidades, entre elas a de Vigo e a de Santiago de Compostela

Os Campus terán lugar do 28 de xuño ao 25 de xullo de 2014, en catro quendas de 7 días de dura-
ción cada un, de domingo pola tarde a sábado a mediodía, segundo o seguinte calendario:

- Primeira quenda de estudantes de 1º de Bacharelato: do 28 de xuño ao 4 de xullo.

- Segunda quenda de estudantes de 1º de Bacharelato: do 5 ao 11 de xullo.

- Primeira quenda de estudantes de 4º de ESO: do 12 ao 18 de xullo.

- Segunda quenda de estudantes de 4º de ESO: do 19 ao 25 de xullo.

Desenvolveranse en institutos e/ou departamentos de investigación adscritos aos Campus de Excelencia Internacional (CEI) ou Rexio-
nal (CER), nas seguintes universidades:

Universidade Autónoma de Madrid, Universidade Carlos III de Madrid, Universidade de Castela-A Mancha, Universidade de Extrema-
dura, Universidade de Granada, Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, Universidade de Huelva, Universidade de Murcia, Uni-
versidade de Oviedo, Universidade Politécnica de Cataluña, Universidade Rovira i Virgili, Universidade de Salamanca, Universidade de 
Santiago de Compostela, Universidade de Sevilla, Universidade de Valencia e Universidade de Vigo.

Requisitos:

Ter nacido con posterioridade ao 31 de decembro de 1997.

Alumnos que no curso 2014-2015 estean a cursar cuarto curso de Educación Secundaria Obrigatoria ou primeiro curso de Bachare-
lato da especialidade de Ciencias e Tecnoloxía en centros docentes españois.

Ter unha nota media no curso escolar 2014-2015 igual ou superior a 7,50 puntos.

As solicitudes deberanse cumprir mediante o formulario accesible por vía telemática a través da dirección electrónica www.campus-
cientificos.es

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de marzo de 2015.

Máis información no BOE do 25 de febreiro de 2015 e en www.campuscientificos.es

Partido de futbol "Carné Xove" 
 
Mercores, 25 Febreiro 2015 09:15

A Sociedade Deportiva Compostela, en colaboración con Abanca, declara o encontro entre a SD 
Compostela e o UP Langreo que se disputará o vindeiro 15 de marzo no Estadio Municipal de San 
Lázaro, como "Partido Carné xove".

Todas as persoas titulares do carné xove poderán asistir de balde ao partido.

As persoas interesadas poderán retirar unha entrada "Invitación Carné xove" que dará acceso á 
zona de preferencia.

As entradas poderán recollerse, presentando o Carné xove en vigor, durante a semana do 9-14 de marzo nas oficinas do club, no Estadio 
Municiapal de San Lázaro, ou o mesmo día do partido en taquilla.

Visualizando Iniciativa Xove 
 
Xoves, 26 Febreiro 2015 15:51

Ábrese o prazo de inscrición no programa “Visualizando Iniciativa Xove”. O programa trata de 
crear un espazo para a reflexión e a posta en común das experiencias levadas a cabo no ámbito do 
programa ‘Iniciativa Xove’, que supuxo a aposta por un novo modelo de participación xuvenil, no 
marco da renovación das políticas de xuventude cara programas que melloren ou faciliten a empre-
gabilidade e o emprendemento a través da educación non formal da mocidade.

O proxecto foi seleccionado pola Rede Española de Albergues Xuvenís (REAJ) dentro da convoca-
toria do programa MOVIC 2015. O programa MOVIC, no que poden participar as distintas comuni-

dades autónomas, ten entre os seus obxectivos os de promocionar os albergues xuvenís e, á súa vez, fomentar a mobilidade xuvenil e 
os intercambios culturais entre os mozos e mozas a través da aprendizaxe mutua, facilitar a súa inserción mercado laboral, fomentar o 
espírito emprendedor da xuventude ou concienciar e formar en valores, entre outras.

A iniciativa terá lugar no Albergue ArtSurfCamp de Carballo. Disponse dun total de 30 prazas, que se cubrirán entre participantes no 
programa que teñan menos de 35 anos e seleccionados en función da calidade dos proxectos realizados, procurando un equilibrio de 
temáticas, de cara á formación dos grupos de traballo e para fomentar a interactuación e a creación de sinerxias. Seleccionarase un 
máximo de tres persoas por proxecto.

En paralelo ás actividades, gravarase unha reportaxe de docuficción na que se promocionarán as iniciativas dos asistentes, co dobre 
obxectivo de fomentar e contaxiar o espírito emprendedor nos mozos/as da sociedade e de ser un escaparate dos proxectos realizados 
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conseguindo un efecto multiplicador. O vídeo servirá tamén de demostración das aptitudes dos mozos e mozas participantes poñén-
doas en valor para facilitar a súa empregabilidade.

Ademais, tamén haberá unha parte lúdica, na que as persoas participantes terán a opción de iniciarse no surf ou ben coñecer o espazo 
próximo ao albergue incluído na Rede Natura a través dunha visita guiada.

A participación no programa é gratuíta. O prazo de inscrición estará aberto ata o día 2 de marzo.
 
Consulta o programa de actividades.

Aperturas de listas de contratación na Xunta de Galicia  
 
Venres, 27 Febreiro 2015 08:36

A Dirección Xeral da Función Pública abre determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación tempo-
ral de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal interino correspondente a determinados grupos, categorías, 
corpos e escalas.

Listas que se abren de persoal funcionario:

- Escala superior de estatísticos.
- Escala técnica de finanzas.
- Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e nuseos. Especialidade: arquivos.
- Escala de enxeñeiros/as técnicos de minas.
- Escala de delineantes.

Listas que se abren de persoal laboral:

- Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a 
de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios.
- Encargado/a agrario/a.
- Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª mantemento.
- Garda xuramentado/a fluvial. Garda explotación.

Listas xa abertas de persoal funcionario:

- Escala de veterinarios.
- Escala superior de estatísticos.

- Escala de profesores numerarios. Especialidade: navegación marítima.
- Escala de profesores numerarios. Especialidade: medicina subacuática e hiperbárica.
- Escala de profesores numerarios. Especialidade: intervencións subacuáticas e hiperbáricas.
- Escala de profesores numerarios. Especialidade: comunicacións.
- Escala de profesores numerarios. Especialidade: procesos sanitarios.
- Escala técnica de finanzas.
- Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade de arquivos.
- Escala de enxeñeiros/as técnicos de minas.
- Escala de mestres de taller. Especialidade: traballos técnicos de mergullo.
- Escala de mestres de taller. Especialidade: servizos ao buque.
- Escala de delineantes.
- Escala de axentes forestais.

Listas xa abertas de persoal laboral:

- Titulado/a superior médico/a, médico/a xeriatra, médico/a CEI, médico/a adxunto/a, médico/a.
- ATS, enfermeiro/a, practicante, DUE.
- Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a 
de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios.
- Encargado/a agrario/a.
- Oficial 1ª cociña, oficial 1ª cociñeiro, xefe/a cociña, cociñeiro/a 1ª.
- Oficial servizos técnicos, oficial 1ª mantemento, oficial 1ª oficios varios, oficial de primeira.
- Auxiliar sanitario, auxiliar clínica, auxiliar psiquiátrico/a, auxiliar de enfermaría, coidador/a xeriátrico, coidador/a.
- Oficial 2ª cociña, cociñeiro/a oficial 2ª.
- Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª mantemento.
- Garda xuramentado/a fluvial. Garda explotación.

As persoas interesadas poderán presentar solicitude de inclusión no período comprendido entre o 1 de marzo e o 15 de xullo de 2015.

Máis información no DOG do 27 de febreiro de 2015 e en http://www.xunta.es/funcion-publica/contratacion-temporal/xeracion-de-
solicitudes

Xornada "A educación non formal e garantía xuvenil desde o ámbito local"  
 
Luns, 02 Marzo 2015 00:00

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca a Xornada "A educación non formal e garantía xuvenil desde o ámbito local"
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Lugar e datas:

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2015.

Salón de Actos da Escola Galega de Administración Pública. EGAP

Obxectivos:

Informar sobre os programas da DXXV que se van a poder promover directamente desde os concellos.

Informar das medidas postas en marcha, dentro do programa de garantía xuvenil, desde a Xunta de Galicia.

Destinatarios:

Concelleiros de Xuventude e de Voluntariado, Informadores/as e técnicos/as de Xuventude, técnicos dos Espazos xove, respon-
sables  de voluntariado dos concellos, dinamizadores xuvenís, directivos e membros de asociación xuvenís, entidades prestadoras 
de servizos a Xuventude, persoal das escolas de tempo libre, orientadores laborais, orientadores dos institutos e aquelas persoas 
interesadas na temática.

O prazo de inscrición estará aberto ata o día 3 de marzo as 14.00 h

Programa

10:00. Entrega de documentación.

10:30 h. Inauguración.
Beatriz Mato Otero.Conselleira de Traballo e Benestar. 

11:00 Liñas de actuación dentro do Programa de Garantía xuvenil.
Ana Mª Díaz López. Directora Xeral de Emprego e Formación.

11:30 h. Galeuropa: a mobilidade trasnacional xuvenil promovida polos concellos. Deseñando o teu futuro: proxectos dende os con-
cellos para achegar aos mozos á realidade socioempresarial.
Yolanda Otero Balsa. Subdirectora Xeral de Promoción de actividades.

12:15 h. Descanso

12:45 h. A educación non formal nos programas da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado: a certificación de competencias.
Mª Begoña Mosteiro Blanco. Subdirectora Xeral do Instituto da Xuventude de Galicia.

13:15 h. A difusión da información desde as Antenas universitarias de información xuvenil. Correspondentes 3.0. no ámbito local. 
Experiencias desde as Omix.

Suso Antelo García. Director do Centro coordinador de Información Xuvenil.

13:35 h. Convocatoria do Programa de Voluntariado Xuvenil. Programas ambientais en defensa do lume. Programa ambiental no 
Parque Nacional Illas Atlánticas.
Alberto José Otero Peña. Subdirector Xeral de Voluntariado e Participación.

14:00 h. Clausura. Ovidio Rodeiro Tato. Director Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Ampliase o prazo para o Concurso de deseño do cartel do certame Xuventude 
Crea 2015  
 
Luns, 02 Marzo 2015 00:00

Ampliase o prazo para presentar obras para o concurso de carteis anunciadores do certame Xu-
ventude Crea 2015.

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, con 
motivo do certame de creadores novos Xuventude Crea 2015, convoca un concurso co fin de elabo-
rar o cartel do dito certame.

Participantes

Poderán participar no concurso todas aquelas persoas de entre 18 a 30 anos, ambas inclusive, e 
residentes en Galicia, agás o/a gañador/a do premio na edición do ano anterior.

Tema

O tema e a técnica serán libres. As obras deben incluír obrigatoriamente o texto “Certame Xuventude Crea 2015” así como as espe-
cialidades que o compoñen: teatro, artes plásticas, fotografía, música, relato breve, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, 
deseño de xoias e moda. 

Admitiranse traballos realizados tanto de forma individual como en grupo.

Condicións

Cada autor/a ou autores/as poderán participar con dúas (2) obras orixinais, inéditas e en galego.

A obra premiada pasará a ser propiedade da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, que adquirirá sobre esta o dereito pleno á 
súa utilización, reprodución e difusión.
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A citada dirección xeral queda facultada para introducir algunha modificación na obra premiada se existira algunha dificultade téc-
nica para a súa impresión ou para introducir algún texto ou logotipo que non figure inicialmente nestas bases.

O cartel gañador será a imaxe do certame Xuventude Crea 2015 e poderá ser utilizado parcial ou totalmente para o seu deseño, 
páxina web ou calquera outra iniciativa que considere a organización.

Documentación

As obras presentaranse en formato vertical cunhas dimensións de 50x70 cm, montadas en superficie ríxida (cartón pluma) que facili-
te a súa manipulación, e deberán estar feitas en formato dixital para poder facer as modificacións que a Dirección Xeral de Xuventude 
e Voluntariado considere oportunas. En ningún caso poden levar nin o nome nin a sinatura.

Os/as artistas poderán confeccionar as súas obras con liberdade de procedemento e cor.

Todas as obras irán acompañadas dos seguintes documentos:

- Solicitude de inscrición debidamente cuberta.

- Ao dorso de cada obra figurará un lema ou pseudónimo que servirá para preservar a identidade do/a artista ata o fallo do xura-
do. Este lema ou pseudónimo aparecerá, en letras maiúsculas, no exterior dun sobre pechado aparte, sen facer alusión ningunha 
que permita identificar ao autor/a, sendo causa de exclusión do concurso o incumprimento desta norma. 

- Dentro do sobre pechado irán os datos do/a artista: nome, apelidos, DNI, idade, enderezo postal, enderezo electrónico, teléfono 
de contacto, unha declaración asinada indicando que o traballo é orixinal e inédito, ficha explicativa e CD da obra.

Se se apreciasen defectos ou falta de documentación, por parte da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, requirirase a persoa 
solicitante para que no prazo de 10 días emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o 
fixese, se considerará desistida da súa petición.

Lugar 

O prazo de admisión das obras rematará o día 13 de marzo de 2015 e poderanse enviar por correo postal a:

Concurso deseño cartel Xuventude Crea 2015
Consellería de Traballo e Benestar
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 3º
15781 Santiago de Compostela 

Igualmente admitirase a entrega da documentación en calquera rexistro, en horario de 9:00 h a 14:00 h, presentando a solicitude de 
inscrición para o seu posterior selo de entrada.

Calquera información sobre o concurso ou solicitude de presentación a este, pode obterse mediante contacto coa Dirección Xeral de 
Xuventude e Voluntariado nos teléfonos 981 545 937 , 981 545 702 e 981 541 689.

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado porá o máximo coidado nas obras recibidas, pero declina toda responsabilidade de 
perdas, roturas, roubos, furtos ou danos nas obras por razón de forza maior ou calquera outra causa allea á súa vontade, tanto nos 
actos de recepción e devolución como durante o tempo que estean baixo a súa custodia.

Unha vez recibidas as propostas e pechado o prazo de admisión, procederase á súa  valoración por un xurado responsable de resol-
ver o concurso.

Xurado

A composición do xurado farase pública na páxina web da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado http://xuventude.xunta.es

O fallo difundirase mediante unha nota na citada web e por teléfono a partir do día seguinte do fallo do concurso.

Premio

O/a autor/es/as da obra gañadora recibirá un único premio de 500 euros. Esta cantidade estará suxeita á lexislación vixente, apli-
cándose sobre a dita cantidade as retencións legalmente establecidas.

A entrega do premio farase mediante transferencia bancaria ao número de conta que facilite o gañador/a.

Fallo

Antes do fallo do xurado, a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado poderá levar a cabo unha exposición dos traballos presentados.

O fallo do xurado será inapelable e poderá ser declaro deserto se así o considera este.

Devolucións

Para a devolución das obras non premiadas existirán dous procedementos para ser retiradas: 

1. persoalmente polo seu autor/es/as ou
2. mediante delegación, por escrito, noutra persoa no lugar onde foron entregadas, no prazo de 30 días que se contarán a partir 
do día seguinte ao da publicación do/a gañador/a na web da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

As obras non premiadas que non foran retiradas polos interesados no prazo establecido, pasarán á libre disposición da Dirección 
Xeral de Xuventude e Voluntariado.

A participación neste concurso implica de forma automática a plena e total aceptación, sen reservas, das presentes bases.



Revista 
  Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil

2 Marzo de 2015 - Revista 1010 7

Máis información: roteiros.ctb@xunta.es

Ampliase o prazo de Conecta con Galicia 2015, para a mocidade da Galicia ex-
terior 
 
Luns, 02 Marzo 2015 07:42

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

O programa Conecta con Galicia desenvolverase nas seguintes modalidades:

1. Actividades de aire libre: convócanse 174 prazas, para mozos e mozas residentes fóra de Galicia, con idades comprendidas entre 
os 14 e os 20 anos, en dúas quendas de 12 días de duración cada unha, durante o mes de xullo, en residencias e albergues xuvenís 
situados en Galicia dependentes da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, xunto con mozos e mozas residentes en Galicia, 
para a realización das seguintes actividades:

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

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

2. Campos de traballo: convócanse 22 prazas para mozos e mozas con idades comprendidas entre os 20 e os 30 anos.

Requisitos das persoas participantes:

a) Ter residencia habitual fóra de Galicia.

b) Ter nacido en Galicia ou ser descendente de persoa emigrante galega.

c) Ter nacionalidade española.

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

e) As persoas participantes en actividades de aire libre deberán ter, o 30 de xuño de 2015, unha idade comprendida entre os 14 
e os 20 anos.

f) As persoas participantes nos campos de traballo deberán ter, o 30 de xuño de 2015, unha idade comprendida entre os 20 e os 
30 anos.

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

h) Para as prazas financiadas ao 100 % da axuda da viaxe, as persoas solicitantes non poderán contar con ingresos superiores a 
dúas veces o salario mínimo interprofesional ou equivalente de referencia no país de residencia para o ano 2015.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 13 de marzo de 2015.

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

Máis información no DOG do 2 de febreiro de 2015 e en http://emigracion.xunta.es

Xogar coa Cultura  
 
Luns, 02 Marzo 2015 10:44

O Consello da Cultura Galega organiza a xornada Xogar coa Cultura o día 5 de marzo de 2015, en 
Santiago de Compostela.

A ciencia, a educación, o cinema, as novas narrativas, a comunicación corporativa e, en xeral, as 
distintas industrias culturais aproveitan as dinámicas propias do xogo para tentar atraer a atención 
e fidelizar un usuario máis participativo. O xogo como ferramenta comunicativa e de coñecemento 
será o eixe central desta xornada do Consello da Cultura Galega que une industria, tradición popu-
lar, ciencia, emprendemento e públicos.

A xornada, coordinada por Carmen Costa, contará coa presenza de  Manuel Garin, Eva Balsa, Irene 
Lapuente, Paco Veiga, Luisa Rodríguez, Diego Rivera, Sergio Prieto, Silvia López, Xosé Manuel Rey 
Piñeiro e Ignacio Lago, representantes do ámbito educativo, divulgativo, comunicativo, científico e 
empresarial.

Máis información no Consello da Cultura Galega, http://consellodacultura.gal/evento.php?id=200269
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NOVAS FORMACION            OUTROS CURSOS

II Convocatoria de EpD, Sensibilización e Participación Social na UDC
Xoves, 26 Febreiro 2015 13:20

Esta convocatoria de Educación para o Desenvolvemento, Sensibilización e Participación social, nace co obxectivo de apoiar aquelas 
actividades desenvolvidas pola comunidade universitaria cuxo fin sexa darlle pulo na universidade aos valores da solidariedade, sen-
sibilizar á sociedade sobre as causas da pobreza e as desigualdades, fomentar o desenvolvemento humano sostible e a xustiza social, 
así como favorecer iniciativas que promovan a participación social da comunidade universitaria na UDC. Máis información www.udc.es.
Comprender e dar apoio ás persoas con TEA dende o voluntariado.

Campus: A Coruña

Lugar: Centro Universitario de Riazor (CUR)

Data: 14 de marzo

Horario: 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 18:00

Programa do curso

Conocendo o TEA

Epidemioloxía e prevalencia

Pronóstico

Novas perspectivas de intervención. Modelo de Calidade de Vida

Intervención educativa TEA
       - Ocio
       - Saúde
       - Tránsito á vida adulta

Estudantes universitarios con TEA (Síndrome de Asperger,/Autismo Alto funcionamento).

ASPANAES. Red de Servicios Máis información www.udc.es

Curso de Primeiros Auxilios especializado en bebés e infancia na Coruña
Xoves, 26 Febreiro 2015 13:21

Campus: A Coruña

Lugar: Centro de formación de Cruz Vermella

Data: 6 de marzo - 7 de marzo

Horario: venres 6 de 16:00 a 21:00 e sábado 7 de 9:30 a 14:30

Este curso está orientado como parte da formación específica do voluntariado que colabora nos proxectos de menores da OCV.

As prazas son limitadas.

O importe é gratuíto para o voluntariado e 10€  para as persoas non voluntarias.

Máis información www.udc.es

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE CURSOS DE 
VERÁN DA UDC EN 2015
Venres, 27 Febreiro 2015 10:38

Os cursos de verán van dirixidos preferentemente a estudantes das universidades e a un público amplo interesado na oferta cultural, 
científica ou de actualidade canalizada pola UDC. Diferéncianse en obxectivos e público da oferta de congresos, simposios e reunións 
científicas.

 As propostas pódense presentar nas seguintes modalidades:

• Modalidade A. Cursos de 20 horas de duración.

• Modalidade B. Cursos de 30 horas de duración.

• Modalidade C. Posibilidade de presentación de un máximo de tres mó-dulos de 20 horas de duración cada un, nunha única solici-
tude, para aquelas propostas que traten aspectos distintos dunha temática común.
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• Modalidade D: Calquera das modalidades anteriores financiable coas inscricións e axudas externas que non precisen subvención 
e queiran acollerse aos beneficios desta convocatoria.

Aqueles cursos que esgotaran o número de prazas e tiveran unha elevada de-manda de asistentes poderán realizar unha segunda edi-
ción que se financiaría coa porcentaxe correspondente das inscricións e o financiamento externo.

O seu período de realización vai do día 15 de xuño ao 30 de setembro de 2015, ambos incluídos.

A duración máxima de cada curso será dunha semana, recoméndase que a duración de cada xornada non supere as 8 horas lectivas.

Probas capacitación práctico de porto
Venres, 27 Febreiro 2015 10:39

O Ministerio de Fomento, convoca estas probas de capacitación profesional por aceso libre.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 26 de marzo de 2015.

Máis información www.060.es

NOVAS FORMACION            CURSOS DE TEMPO LIBRE

Curso de Monitor/a de actividades tempo libre en Ourense
Mercores, 25 Febreiro 2015 10:15

A Escola de tempo libre Xirxilar organiza un curso de monitor/a de actividades de tempo libre en Ourense.

Datas: do 23 de marzo ao 7 de maio de 2015.

Horario: de 8:30 a 15:00 de luns a venres.

Lugar: Escola de Tempo libre Xirxilar. Ramón y Cajal 6. Ourense.

Máis información na Escola de tempo libre Xirxilar, teléfonos 988 223 377 e 638 581 726.  www.xirxilar.com

Curso de Director de actividades de tempo libre en Vigo
Luns, 02 Marzo 2015 09:32

A Escola de Tempo libre Fervenza convoca un curso de Director de actividades de tempo libre en Vigo.

Datas: 

Edición de fin de semana do 28 de marzo ao 10 de maio.

Edición de semana: do 23 de marzo ao 30 de abril.

Modalidade: Presencial. Habitualmente, en fins de semana.

Lugar: Vigo

Duración: 300 h., distribuídas en dúas fases:

Fase teórico-práctica: 150 h.

Fase de prácticas: 150 h.

Destinatarios:

Monitores de actividades de tempo libre, que ademais poden ser: Traballadores Sociais, Educadores Sociais, Integradores Sociais, Psicó-
logos, Pedagogos, Psicopedagogos, Animadores Socioculturais, Profesores de primaria, Monitores de Ludoteca, Monitores de Discapa-
citados, Técnicos de Xuventude, Técnicos en Xardín de Infancia, Orientadores Educativos, Monitores de comedor escolar, Monitores de 
actividades extraescolares, Animadores e Técnicos Deportivos, Membros de asociacións vinculadas a este eido, e en xeral, toda aquela 
persoa interesada neste tema.

Requisitos:

a) Estar en posesión do título de monitor de actividades de tempo libre.

b) Posuír, polo menos, un título de ensino secundario.

c) Acreditar unha experiencia de traballo como monitor no campo da educación/animación no tempo libre de, alomenos, 250 horas ou 
como integrante do equipo de animación en colonias ou campamentos por un total de 30 días, despois da obtención do título de monitor.

www.escolafervenza.es
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BOLSAS E AXUDAS CONVOCATORIA XERAL

Convocadas bolsas de formación posgrao
 
Mercores, 25 Febreiro 2015 12:55
 
A Fundación Barrié convoca 30 bolsas de formación posgrao no estranxeiro.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 23 de marzo. Máis información  www.fundaciónbarrie.org

BOLSAS E AXUDAS FORMACION PRACTICA

Programa Residentes 2015 para proxectos artísticos
 
Martes, 24 Febreiro 2015 08:41

 
A Sala Guirigai abre a terceira convocatoria de Residentes: Programa de Residencias para Artis-
tas, co obxectivo de ofrecer a creadores de todas as disciplinas espazo e condicións apropiadas para 
o desenvolvemento de proxectos artísticos.

Buscan proxectos artísticos novos e críticos de calquera disciplina: artes visuais, danza, música, teatro, cine, comisariado, arquitec-
tura... Os proxectos poden ser tanto inéditos como de continuación de procesos anteriores que culminen no traballo da residencia ou 
teña posterior desenvolvemento.

Ademais do aloxamento ofrecerase aos artistas unha cantidade entre 500 e 1.000 € para produción de obra. As residencias realizaran-
se na primavera de 2015, entre os meses de maio, xuño e xullo, na Sala Guirigai.

Os interesados deberán presentar o proxecto documentado da forma que máis apropiada lles pareza para a comprensión deste, acom-
pañándoo de fotos, vídeos, debuxos, traxectoria anterior... e todo o que se considere oportuno ademais dun breve curriculum e un 
detallado presuposto.

A Sala Guirigai é un centro multidiciplinar con exhibición de artes escénicas, desenvolvemento e creación de proxectos, sala de expo-
sicións e unha comunidade creativa entorno á súa asociación de espectadores. Está situada no ámbito rural do pobo pacense de Los 
Santos de Maimona en plena Vía da Prata.

O prazo de presentación dos proxectos será ata o 30 de marzo de 2015. Os proxectos presentaranse exclusivamente vía correo elec-
trónico aresidentessalaguirigai@gmail.com

Máis información:
Teatro Guirigai
C/ Virxe do Pilar, 2
06230 Los Santos de Maimona (Badaxoz)
Teléfono: 924 572 496
guirigai@guirigai.com
http://www.guirigai.com

Bolsas de formación e investigación en materia de Educación
 
Mercores, 25 Febreiro 2015 09:10

 
O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 71 bolsas de formación e investigación:

13 de formación en documentación e lexislación educativa.

16 en observación e deseño de cualificaciones profesionais.

9 en investigación, innovación educativa e bilingüismo.

8 en avaliación educativa.

16 en tecnoloxías da información e a comunicación aplicadas á educación.

9 en documentación, biblioteca, arquivo e estatísticas educativas.

Requisitos:

Estar en posesión da titulación requirida para cada tipo de bolsa e tela obtido con posterioridade ao 1 de xaneiro do 2010.

A dotación íntegra anual máxima de cada bolsa de formación será de 12.324 euros e distribuirase en doce meses por importe de 
1.027 euros por cada mes de duración.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 17 de marzo de 2015.

Máis información no BOE do 25 de febreiro de 2015 e en www.educacion.es
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Bolsas FormARTE de formación e especialización en actividades culturais
 
Xoves, 26 Febreiro 2015 09:11
 

O Ministerio de Cultura convoca as bolsas FormARTE de formación e especialización en materias da 
competencia de institucións culturais dependentes do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

O obxecto destas bolsas é contribuír á formación de especialistas en materias artísticas, xestión cul-
tural, arquivos, conservación e restauración, museoloxía e biblioteconomía, mediante a realización 

dun programa de actividades teórico-práctico en dependencias e organismos públicos do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Son 76 bolsas divididas en seis modalidades:

Bolsas de Conservación e Restauración de Bens Culturais: 14 bolsas.
Bolsas de Museoloxía: 14 bolsas.
Bolsas de Biblioteconomía e Documentación: 14 bolsas.
Bolsas de Arquivística: 16 bolsas.
Bolsas de Xestión Cultural: 14 bolsas.
Bolsas de Artes Plásticas e Fotografía: 4 bolsas.

Tipos de bolsas: Bolsas de Conservación e Restauración de Bens Culturais: 14 bolsas.

a) Subdirección Xeral do IPCE:

1) Bolsa de arqueoloxía, 1 bolsa.
2) Bolsa de laboratorios, 1 bolsa.
3) Bolsa de restauración e conservación de arqueoloxía, 1 bolsa.
4) Bolsa de restauración e conservación de arquitectura, 1 bolsa.
5) Bolsa de restauración e conservación de documento gráfico, 1 bolsa.
6) Bolsa de restauración e conservación de escultura, 1 bolsa.
7) Bolsa de restauración e conservación de téxtiles, 1 bolsa.
8) Bolsa de restauración de materiais pétreos, 1 bolsa.

b) ICAA. Filmoteca Española. Centro de Conservación e Restauración:

9) Bolsas de investigación de fondos fílmicos, 2 bolsas.

c) Biblioteca Nacional:

10) Bolsa de restauración e conservación de documento gráfico, 1 bolsa.

d) Museo Nacional do Prado:

11) Bolsas de restauración e conservación de pintura, 2 bolsas.

e) Museo Nacional Centro de Arte Raíña Sofía:

12) Bolsa de restauración e conservación soporte celulósico: 1 bolsa.

Titulación:

- Bolsa de Arqueoloxía: Licenciado ou Grao en Historia con perfil curricular en arqueoloxía.
- Bolsa de Laboratorios: Licenciado ou Grao en Ciencias Físicas, Químicas, Biolóxicas e Xeoloxía.
- Investigación de fondos fílmicos: Licenciado ou Grao en Comunicación Audiovisual, Belas Artes ou Historia da Arte.
-Restauración e conservación de arqueoloxía: Diplomado ou Grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais, especialidade 
de Bens Arqueolóxicos.
- Restauración e conservación de arquitectura: Título de Arquitecto Superior.
- Restauración e conservación de documento gráfico: Diplomado ou Grao en Conservación Restauración de Bens Culturais, especia-
lidade documento gráfico.
- Restauración e conservación de escultura: Diplomado ou Grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais, especialidade 
escultura ou Licenciado ou Grao en Belas Artes con perfil curricular en restauración.
- Restauración e conservación de pintura: Diplomado ou Grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais, especialidade pin-
tura ou Licenciado ou Grao en Belas Artes con perfil curricular en restauración.
- Restauración e conservación de téxtiles: Diplomado ou Grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais, especialidade Téxtiles.
- Restauración e conservación soporte celulósico: Diplomado ou Grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais, especiali-
dade soporte celulósico.

Bolsas de Museoloxía: 14 bolsas

1) Biblioteca Nacional. Museo, 1 bolsa.
2) Museo Cerralbo (Madrid), 1 bolsa.
3) Museo do Greco (Toledo), 1 bolsa.
4) Museo Nacional Centro de Arte Raíña Sofía (Madrid), 1 bolsa.
5) Museo nacional de Antropoloxía, 1 bolsa.
6) Museo Nacional de Arqueoloxía Subacuática. ARQUA (Cartagena), 1 bolsa.
7) Museo Nacional de Arte Romana (Mérida), 1 bolsa.
8) Museo Nacional de Cerámica e Artes Suntuarias «González Martí» (Valencia), 1 bolsa.
9) Museo Nacional de Escultura (Valladolid), 1 bolsa.
10) Museo Nacional do Prado (Madrid), 2 bolsas.
11) Museo Nacional do Romanticismo (Madrid), 1 bolsa.
12) Museo Nacional e Centro de Investigación de Altamira (Santillana del Mar), 1 bolsa.
13) Museo Sefardí (Toledo), 1 bolsa.
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Requisitos específicos:

a) Calquera Licenciatura ou Grao.

b) Formación específica en museoloxía e museografía.

Bolsas de Biblioteconomía e Documentación: 14 bolsas

11 bolsas na especialidade de Fondo Moderno e 3 bolsas na especialidade de Fondo.

Fondo moderno:

1) Biblioteca de Cultura (Madrid), 1 bolsa.
2) Biblioteca Nacional (Madrid), 2 bolsas.
3) ICAA. Filmoteca Española (Madrid), 1 bolsa.
4) INAEM. Centro de Documentación Teatral, 1 bolsa.
5) Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria (Madrid), 3 bolsas.
6) Subdirección Xeral de Promoción do Libro, a Lectura e as Letras Españolas (Madrid), 3 bolsas.

Fondo antigo:

7) Área do Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico (Madrid), 3 bolsas.

Requisitos específicos.

a) Calquera Licenciatura ou Grao e/ou Diplomatura en Biblioteconomía e Documentación.
b) Formación específica no campo da especialidade solicitada.
c) Fondo Antigo:

- Formación específica en catalogación.
- Coñecementos de latín.

Bolsas de Arquivística: 16 bolsas

1) Arquivo Histórico Nacional (Madrid), 1 bolsa.
2) Arquivo Xeral da Administración (Alcalá de Henares), 1 bolsa.
3) Biblioteca Nacional. Arquivo (Madrid), 1 bolsa.
4) Fundación Instituto Cultura Xitana (Madrid), 1 bolsa.
5) Xerencia de Infraestruturas e Equipamentos de Cultura. Arquivo (Madrid), 1 bolsa.
6) ICAA. Filmoteca Española (Madrid), 1.
7) INAEM. Centro de Documentación de Música e Danza, 1 bolsa.
8) Museo Nacional Centro de Arte Raíña Sofía. Arquivo (Madrid), 1 bolsa.

9) Museo Nacional do Prado. Arquivo (Madrid), 1 bolsa.
10) Arquivo da Real Chancillería de Valladolid, 1 bolsa.
11) Arquivo Xeral de India (Sevilla), 1 bolsa.
12) Arquivo Xeral de Simancas (Valladolid),1 bolsa.
13) Centro Documental da Memoria Histórica (Salamanca), 2 bolsas.
14) Sección Nobreza do Arquivo Histórico Nacional (Toledo), 2 bolsas.

Requisitos específicos:

a) Calquera Licenciatura ou Grao.
b) Formación específica en arquivística.

Bolsas de Xestión Cultural: 14 bolsas

1) Biblioteca Nacional, 1 bolsa.
2) Museo do Prado, 1 bolsa.
3) Subsecretaría. Oficina de Atención ao Cidadán, 1 bolsa.
4) Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música (INAEM), 2 bolsas.
5) Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais (ICAA), 1 bolsa.
6) Museo Nacional Centro de Arte Raíña Sofía, 1 bolsa.
7) Dirección Xeral de Política e Industrias Culturais e do Libro, 4 bolsas.
8) Dirección Xeral de Belas Artes e Bens Culturais, Arquivos e Bibliotecas, 3 bolsas.

Requisitos específicos:

a) Calquera Licenciatura ou Grao.
b) Formación específica en xestión cultural..

Artes Plásticas e Fotografía: 4 bolsas

a) Artes Plásticas, 2 bolsas.
b) Fotografía, 2 bolsas.

A estanza formativa desenvolverase no Colexio de España da Cité Internationale Universitaire de París.

Requisitos específicos.

a) Acreditar iniciación, experiencia, realizacións, ou títulos e certificados académicos relacionados coa creación plástica e a foto-
grafía.
b) Á solicitude deberán achegarse fotografías da obra recente, preferentemente en soporte electrónico -DVD-.
c) Posuír coñecementos da lingua francesa.
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Solicitudes: www.mcu.es, "Servizos de atención ao cidadán. Bolsas, axudas e subvencións. Bolsas"

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 16 de marzo de 2015.

Máis información no BOE do 26 de febreiro de 2015 e en www.mcu.es

Bolsas na Axencia Turismo de Galicia
 
Luns, 02 Marzo 2015 08:17

 
A Axencia Turismo de Galicia convoca 9 bolsas de formación práctica:

• 7 bolsas de formación práctica especializada para a promoción e información turística, me-
diante a realización de prácticas tuteladas nas oficinas de información turística dependentes da 
Axencia Turismo de Galicia distribuídas da seguinte forma: 

- 2 bolsas na oficina de turismo de Santiago de Compostela.

- 1 bolsa na oficina de turismo da Coruña.

- 1 bolsa na oficina de turismo de Pontevedra.

- 1 bolsa na oficina de turismo de Vigo.

- 1 bolsa na oficina de turismo de Lugo.

- 1 bolsa na oficina de turismo de Ourense.

O programa formativo desenvolverase ao longo do ano 2015 cunha duración máxima de 6 meses, contados desde a data da incorpora-
ción das persoas bolseiras.

2 bolsas de formación práctica especializada na Área de Estudos e Investigación para a realización de labores de investigación, tra-
tamento e análise de datos en materia turística:

Bolsa A: especialidade estatística.

Bolsa B: especialidade turismo.

O lugar de realización das prácticas tuteladas na sede da área, nas oficinas da Axencia Turismo de Galicia da Barcia (Estrada Santiago-
Noia, km 3, 15896 Santiago de Compostela). O programa formativo desenvolverase ao longo do ano 2015, cunha duración máxima de 
9 meses contados desde a data da incorporación dos bolseiros

A dotación económica das bolsas será:

a) Bolsas de formación nas oficinas de información turística: 600 € brutos mensuais.

b) Bolsas de formación na Área de Estudos Turísticos: 800 € brutos mensuais.

Beneficiarios:

1. Ser español ou nacional dun Estado membro da Unión Europea, así como estar domiciliado na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Posuír as seguintes titulacións:

a) Bolsas de formación nas oficinas de información turística: licenciados ou grao en turismo; diplomados en turismo; técnicos su-
periores en información e comercialización turística; técnicos superiores en axencias de viaxes.

b) Bolsas de formación na Área de Estudos Turísticos. Ofértanse dúas bolsas de formación con diferentes requisitos.

I. Bolsa A. Licenciados ou grao en matemáticas, economía, administración e dirección de empresas, enxeñaría ou estatística 
e diplomados en estatística.

II. Bolsa B. Diplomados ou licenciados en turismo, grao ou postgrao en turismo, economía, administración e dirección de em-
presas e na rama de ciencias sociais e humanidades.

3. Estas titulacións deben estar finalizadas nos 3 anos naturais inmediatamente anteriores ao remate do prazo de presentación das 
solicitudes desta convocatoria.

4. Os solicitantes deberán acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4. 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 4 de abril de 2015.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TU981A.

Máis información no DOG do 2 de marzo de 2015 e en http://turismo.xunta.es



Revista 
  Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil

2 Marzo de 2015 - Revista 1010 14

BOLSAS E AXUDAS MOBILIDADE

Bolsas de investigación en Francia
 
Martes, 24 Febreiro 2015 07:28
 

A Embaixada de Francia ofrece ao Ministerio de Educación español catro bolsas de investigación 
dun mes de duración durante o ano 2015.

Estas bolsas destinaranse a profesores españois de francés dun centro público universitario ou a 
estudantes españois de Terceiro Ciclo de francés que desexen ir a Francia, no marco dun proxecto de 
investigación ou de preparación dunha tese doutoral, nos campos seguintes:

Lingüística ou literatura francesa.
Didáctica de francés como lingua estranxeira.
Tradución ou terminoloxía (francés/español).
Francés sobre obxectivos específicos.

O prazo de presentación de solicitudes finalizará o 29 de marzo de 2015.

Máis información no BOE do 24 de febreiro de 2015.

Axudas complementarias de Erasmus+ para ensinanzas artísticas superiores
 
Mercores, 25 Febreiro 2015 07:41
 

A Consellería de Educación convoca axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola 
Unión Europea e o Ministerio de Educación, no marco do programa comunitario Erasmus+, des-
tinadas aos/ás estudantes de ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia que 
participan no citado programa de mobilidade na educación superior durante o curso 2014/15.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de marzo de 2015.

As solicitudes están dispoñibles en https://sede.xunta.es co procedemento ED322A.

Máis información no DOG do 25 de febreiro de 2015 e en www.edu.xunta.es

BOLSAS E AXUDAS OUTRAS

Subvencións a festivais de artes escénicas e de música
 
Venres, 27 Febreiro 2015 08:10
 

A Axencia Galega das Industrias Culturais convoca subvencións a festivais de artes escénicas e 
de música para o ano 2015.

Beneficiarios: 

Poderán acceder a estas axudas as persoas físicas, asociacións de carácter privado domiciliadas 
en Galicia ou nun territorio membro da Unión Europea ou asociado ao Espazo Económico Euro-
peo que desenvolvan a súa actividade en Galicia, así como as entidades locais galegas.

Contía:

A porcentaxe máxima de concesión de subvención a través desta convocatoria a un festival non poderá exceder o 50 % do seu or-
zamento subvencionable, salvo para as solicitudes conxuntas de entidades locais, ou solicitudes de entidades resultantes de fusión, 
que poderá alcanzar ata un máximo do 65 % do orzamento subvencionable.

Requisitos:

Para poder optar ás subvencións, o festival ten que cumprir os requisitos seguintes:

a) Celebración: o festival debe levarse a cabo entre o 1 de novembro de 2014 e o 31 de outubro do 2015. Enténdense incluídos os 
festivais iniciados ata o día 31 de outubro.

b) Antigüidade: o festival ten que ter realizado un mínimo de dúas edicións.

c) Contratación artística: o festival ten que ter un orzamento mínimo de contratación artística do 40 % do orzamento subvencio-
nable, para a modalidade A (festivais de música), e un 30 % do orzamento subvencionable para a modalidade B (festivais de artes 
escénicas).

d) Programación: o festival debe ofrecer un mínimo de seis compañías ou grupos.

e) Presenza de compañías galegas: só para a modalidade B (festivais de artes escénicas), as formacións ou compañías maiorita-
riamente compostas por artistas que desenvolvan principalmente a súa actividade profesional en Galicia teñen que representar, 
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como mínimo, o 20 % do orzamento de contratación profesional artística do festival ou un mínimo do 30 % do total das actuacións 
profesionais artísticas que se ofrezan. Quedan excluídos do cumprimento deste requisito os festivais presentados á modalidade A 
(festivais de música).

f) Entradas de pago: polo menos un 50 % dos concertos ou representacións escénicas teñen que ser con entradas de pago, excepto 
os festivais de artes escénicas de rúa.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de marzo de 2015.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es no procedemento CT213A

Máis información no DOG do 27 de febreiro de 2015 e en http://www.agadic.info/

Proxectos audiovisuais en lingua galega
 
Luns, 02 Marzo 2015 07:55
 

A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), convoca subvencións para o desenvolvemento 
de proxectos audiovisuais en lingua galega.

Beneficiarios:

Poderán optar a estas subvencións todas as persoas físicas ou xurídicas constituídas como pro-
dutoras audiovisuais independentes, cunha antigüidade dun ano.

Modalidades:

a) Desenvolvemento de proxectos de longametraxes cinematográficas de ficción, animación e documentais, cunha duración igual 
ou superior aos 60 minutos.

b) Desenvolvemento de proxectos de longametraxes e miniseries de ficción para televisión. As longametraxes deberán ter unha 
duración de 60 minutos ou superior. As miniseries deberán ser de dous capítulos cunha duración mínima de 52 minutos cada un.

c) Desenvolvemento de proxectos de series de animación para televisión cunha duración mínima global de 130 minutos.

d) Desenvolvemento de proxectos de pilotos de programas para televisión que destaquen por ofrecer formatos innovadores e alto 
potencial de internacionalización.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 4 de abril de 2015.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento CT207B

Máis información no DOG do 2 de marzo de 2015 e en www.agadic.info

PREMIOS E CONCURSOS

Explícoche Matemáticas 2.0
 
Mercores, 25 Febreiro 2015 07:15
 

A Facultade de Matemáticas da USC en colaboración con educaBarrié convocan Explícoche Ma-
temáticas 2.0

Participantes.

Alumnado do Sistema Universitario de Galicia (Universidade de Santiago de Compostela, Uni-
versidade da Coruña e Universidade de Vigo), procedentes de titulacións de Grao ou Máster, que 
poderán participar de maneira individual ou en grupos de, como máximo, 3 persoas.

Estudantes de 3º e 4º da ESO e 1º e 2º de Bacharelato dos centros de educación secundaria de Galicia, en grupos dun máximo de 3 
estudantes, coordinados por un profesor/a.

Proxecto Explícoche Matemáticas 2.0.

Cada participante ou grupo participante preparará un vídeo de 2 minutos de duración máxima sobre un tema relacionado coas Ma-
temáticas. A temática e enfoque pode ser máis formal (definición dun concepto, un teorema, idea intuitiva e/ou aplicación), ou pode 
recoller manifestacións diversas da matemática na vida cotiá, de carácter cultural, artístico ou social.

É condición indispensable que a lingua empregada sexa o galego.

Os participantes poderán utilizar calquera recurso multimedia, audiovisual ou artístico para a realización da curtametraxe.

Os traballos presentados, realizados integramente polos participantes, deben ser inéditos e orixinais.

Material a presentar.

Os concursantes deberán subir a unha canle de youtube o vídeo confeccionado e suministrar un link válido para o visionado da cur-
tametraxe.
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Os vídeos deben ter boa calidade tanto visual como de son.

Deberán suministrar os seguintes datos de contacto:

• Categoría na que participa.
• Enderezo electrónico e teléfono.
• Centro ao que pertence e estudos que realiza, se é o caso.

Un informe en formato Word ou PDF cos seguintes datos:

• Título do traballo.
• Breve motivación.
• Nome e apelidos de cada participante (profesor e alumnos).
• Enderezo postal e correo electrónico de contacto.
• Teléfono de contacto.

Deberase achegar autorización para o uso da súa imaxe de cada unha das persoas que aparezan no vídeo de cara á exposición públi-
ca do vídeo na páxina web da Facultade de Matemáticas, nas páxinas web propiedade da Fundación Barrié (educaBarrié, Mateblog, 
etc) e a través das redes sociais.

Os proxectos deberán remitirse  ata o 8 de abril de 2015 utilizando o formulario Participa.

Envío.

Os proxectos realizados e documentación asociada (link a youtube, informe, DNI do profesor e autorización dos menores) deberán 
remitirse ata o 8 de abril de 2015 inclusive utilizando o formulario “Participar” da sección correspondente ó certame da web Mate-
blog.

Categorías, Premios e Xurado.

O Concurso Explícoche Matemáticas 2.0, constará de 2 categorías:

Categoría A: 2º Ciclo da ESO e Bacharelato.
Categoría B: Universidade.

Outorgarase un premio por categoría. Os premios consistirán en material informático, audiovisual, didáctico ou educativo.

O xurado que valorará os proxectos presentados estará integrado pola Comisión de Normalización Lingüística da Facultade de Ma-
temáticas, un docente de ensino medio designado pola CNL, un representante do Servizo de Normalización Lingüística da USC e un 
representante da Fundación Barrié.

Tamén se recoñecerá o vídeo mellor valorado polos internautas. Unha selección dos vídeos participantes estarán dispoñibles a tra-
vés da rede para o público en xeral, establecendo un mecanismo de votación na web para designar o vídeo máis popular, o  que  se 
anunciará a través da páxina web da Facultade de Matemáticas e da web Mateblog.

Os premios serán entregados no mes de maio, co gallo do Día das Letras Galegas.

O fallo do xurado publicarase na páxina web da Facultade de Matemáticas (http://www.usc.es/mate) e tamén na web Mateblog 
(http://mateblog.educabarrie.org/) . Aos grupos gañadores, comunicaráselle por escrito.

Máis información:

www.usc.es/mate
http://mateblog.educabarrie.org

Premios á Cooperación 2015
 
Xoves, 26 Febreiro 2015 07:36
 

A Consellería de Traballo e Benestar convoca os Premios á Cooperación 2015.

Estes premios teñen como finalidade fomentar e difundir o cooperativismo, os seus principios e 
valores, así como recompensar publicamente o labor que os cooperativistas, cooperativas e outras 
persoas e institucións veñen realizando en prol do desenvolvemento do movemento cooperativo na 
comunidade autónoma galega.

Poderán optar a estes premios as cooperativas e as persoas físicas ou xurídicas, públicas ou pri-
vadas, que realizasen un destacado labor no eido do cooperativismo na Comunidade Autónoma 
galega.

Modalidades:

-Premio aos valores cooperativos: outorgarase á cooperativa, entidade ou persoa que máis teña destacado no impulso dos valores 
cooperativos en Galicia.

-Premio ao mellor proxecto cooperativo: outorgarase ao proxecto empresarial cooperativo de especial relevancia, tanto de coopera-
tivas de nova creación como das previamente existentes.

-Premio á promoción do cooperativismo: Outorgarase á persoa ou entidade que teña destacado especialmente no fomento do coope-
rativismo, tanto pola súa traxectoria como por actuacións de carácter puntual que resulten particularmente significativas.
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Dotación dos premios:

-Premio aos valores cooperativos, cunha dotación económica de 5.000 €

-Premio ao mellor proxecto cooperativo, cunha dotación económica de 5.000 €

-Premio á promoción do cooperativismo, cunha dotación económica de 5.000 €

O prazo de presentación das solicitudes e dos traballos estará aberto ata o 15 de maio de 2015.

Pódese tramitar en https://sede.xunta.es no procedemento TR802Q.

Máis información no DOG do 26 de febreiro de 2015.

Concurso deseña a nosa orla 2015 na UDC
 
Xoves, 26 Febreiro 2015 13:15
 
Convocatoria do segundo concurso para o deseño da orla ETSAC, curso 2015. Prazo aberto ata 27 de marzo de 2015.

Máis información: http://orlaetsac2015.blogspot.com.es/

Concurso de redacción de ensaios para estudantes e Foro Mundial da Xuven-
tude 2015
 
Xoves, 26 Febreiro 2015 13:22
 
Comparte as túas ideas e faite escoitar... Quizais ata no Salón da Asemblea Xeral das Nacións Unidas!

Setenta estudantes serán seleccionados como delegados do Foro Mundial da Xuventude 2015, parte da iniciativa Impacto Académico 
das Nacións Unidas, onde elaborarán plans de acción relacionados coa axenda mundial das Nacións Unidas para o desenvolvemento 
despois de 2015. Os estudantes presentarán estes plans de acción na Sede das Nacións Unidas, situada en Nova York.

ELS Educational Services, Inc. facilitará o billete de avión, o aloxamento e a comida.

Normas de participación: Redacta un ensaio (2.000 palabras ou menos) relacionado coa axenda mundial para o desenvolvemento 
post-2015, no contexto do 70º aniversario das Nacións Unidas, e unha definición de novos obxectivos que reflictan a necesidade dun 

desenvolvemento mundial sostible que recoñeza e aproveite a diversidade cultural e lingüística. Invitámoste a consultar o sitio web 
http://sustainabledevelopment.un.org para obter material de referencia sobre o tema.

PREMIOS E CONCURSOS  EXPOSICIONS, CERTAMES E CONCERTOS

Cooperativismo no ensino 2015
 
Xoves, 26 Febreiro 2015 07:50

A Consellería de Traballo e Benestar convoca o certame cooperativismo no ensino dirixido aos 
centros educativos de Galicia.

O certame Cooperativismo no ensino ten por obxecto difundir e promover o cooperativismo entre 
o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, formación profe-

sional e ensinanzas de réxime especial de Galicia , impulsando a realización de actividades de fomento do cooperativismo nos centros 
educativos.

Modalidades:

a) Debuxo, pintura, fotografía e/ou vídeo dirixida ao alumnado de infantil e primaria:

Categoría A: alumnado de 2º ciclo de educación infantil.
Categoría B: alumnado de 1º e 2º de educación primaria.
Categoría C: alumnado de 3º e 4º de educación primaria.
Categoría D: alumnado de 5º e 6º de educación primaria.

Un premio ao mellor traballo de cada categoría: materiais de debuxo e pintura, audiovisual ou informático, por un valor total 
equivalente a 2.000 €.

Un accésit por cada categoría: materiais de debuxo e pintura, audiovisual ou informático, por un valor total equivalente de 1.000 €.

b) Actividades cooperativizadas dirixida ao alumnado de educación secundaria obrigatoria:

Categoría E: alumnado do primeiro ciclo da ESO.
Categoría F: alumnado do segundo ciclo da ESO.

Un premio ao mellor traballo por categoría: material audiovisual ou informático, por un valor total equivalente a 2.000 €.
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c) Proxectos empresariais cooperativos dirixidos ao alumnado dos centros de formación profesional e ensinanzas de réxime 
especial:

- Premio ao mellor proxecto empresarial cooperativo: Un único premio de 5.000 €, que se repartirá entre o alumnado que ela-
borou o proxecto premiado.

Material audiovisual ou informático por un valor máximo de 1.000 €, para o profesor ou a profesora, ou o director ou a directora 
do proxecto.

- Dous accésits aos proxectos finalistas: 1.000 € para cada proxecto finalista, que se repartirá entre o alumnado que elaborou 
cada un dos proxectos finalistas.

Material audiovisual ou informático para o profesor ou profesora, ou o director ou directora dos proxectos finalistas, por un valor 
máximo de 500 €.

O prazo de presentación dos traballos remata o día 15 de maio de 2015. 

Pódese tramitar en https://sede.xunta.es no procedemento TR802O.

Máis información no DOG do 26 de febreiro de 2015 e en www.cooperativasdegalicia.coop

XXII Certame Literario de Poesía e Narración Breve, Cambre 2015
 
Venres, 27 Febreiro 2015 09:20

O Concello de Cambre convoca o XXII Certame Literario de Poesía e Narración Breve, Cambre 
2015.

Poderá participar neste certame calquera moza/-o de idade comprendida entre os 12 e os 26 anos-
cumpridos antes da data límite de presentación das propostas, segundo as seguintes categorías:

Categoría A: de 12 a 14 anos

Categoría B: de 15 a 18 anos

Categoría C: de 19 a 26 anos

Cada participante poderá presentar unha proposta a calquera das dúas modalidades: Poesía e Narración breve. Na modalidade de 
poesía presentaranse tres poemas como mínimo, de tema e forma libres. Na modalidade de narración breve a extensión máxima 
será de cinco DIN-A4 e o tema libre.

Os traballos estarán escritos en lingua galega e deberán ser orixinais, inéditos e non premiados.

Deberán estar escritos con ordenador, en papel de tamaño DIN-A4, espazamento entre liñas simple e tamaño de letra 12, por unha 
soa cara; paxinados e sen asinar. Entregaranse orixinal e cinco copias nun sobre no que figure: XXII CERTAME LITERARIO, o lema ou 
pseudónimo do autor ou autora, a categoría (A, B ou C) e a modalidade (narración ou poesía). Cada traballo presentado levará xunto un 
sobre pechado no que, por fóra, deberán figurar os mesmos datos, e no interior, unha fotocopia do DNI, e a ficha de inscrición cuberta 
e asinada, que contén datos persoais e fiscais.

Os traballos poderán presentarse persoalmente ou ben seren enviados por correo ordinario a:

Concello de Cambre - Área de Cultura e Turismo.
Río Barcés, 8 - 15660 Cambre.

Haberá dous premios por categoría e modalidade, aínda que o xurado poderá declarar desertos calquera deles no caso de considerar 
insuficiente a calidade dos traballos presentados. O importe dos premios será de:

Categoría A: 1º Premio: 173,00 € 2º Premio: 128,00 €
Categoría B: 1º Premio: 218,00 € 2º Premio: 150,00 €
Categoría C: 1º Premio: 300,00 € 2º Premio: 173,00 €

O prazo para presentar as obras estará aberto ata o 14 de abril de 2015.

Máis información en no BOP da Coruña do 17 de febreiro de 2015 e en www.cambre.es

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PUBLICO

Convocadas 11 prazas de policía no Concello de Calviá (Illas Baleares)
 
Martes, 24 Febreiro 2015 12:29

As prazas de policía local, son convocadas, 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 24 de febreiro de 2015. www.boe.es
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Convocada 1 praza temporal na Escola Universitaria Politécnica (Ferrol)
Mercores, 25 Febreiro 2015 12:45

A Universidade da Coruña, convoca esta praza no laboratorio de plásticos, como colaborador en proxectos de investigación.

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 24 de febreiro de 2014.

Máis información www.udc.es

Convocadas 2 prazas de persoal laboratl temporal no Instituto Cervantes  
Mercores, 25 Febreiro 2015 12:47

O Instituto Cervantes, (Madrid), convoca estas dúas prazas para licenciados ou diplomados.

O prazo de presentación de solicitudes é ata 5 de marzo.

Máis información www.060.es

Convocadas prazas de astrofísico residente
Mercores, 25 Febreiro 2015 12:48

O Ministerio de Economía e Competitividade, convoca estas 7 prazas de persoal laboral en formación no Instituto Astrofísica de 
Canarias. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 17 de marzo de 2015.

Máis información www.060.es

Convocada bolsa de emprego de persoal sanitario facultatio e non facultativo
Mercores, 25 Febreiro 2015 12:48

O Goberno Autonómico das Illas Baleares, convoca estas bolsas para licenciados en mediciña e enfermería. O prazo de presentación 
de solicitudes é ata o 6 de marzo de 2015. Máis informaicón www.060.es

Convocada bolsa de emprego de colaborador de proxecto
Mercores, 25 Febreiro 2015 12:50

O Goberno de Navarra, convoca esta bolsa de emprego laboral temporal para licenciados, grao, etc.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 6 de marzo de 2015.

Máis información www.060.es

Xuíz/a de paz titular e substituto de Oza-Cesuras
Xoves, 26 Febreiro 2015 11:16

O Concello de Oza-Cesuras convoca a concurso a praza de xuíz/a de paz titular e substituto do concello.

Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolve-
mento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabili-
tación, 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 13 de marzo de 2015.
 
Máis información no BOP da Coruña do 26 de febreiro de 2015.

Superbeca Elle 2015
Xoves, 26 Febreiro 2015 13:13

ELLE ofrece realizar, ao longo dun ano, prácticas remuneradas en Inditex, Estée Lauder, a axencia de comunicación Equipo Singular e 
a redacción da revista ELLE.

Para poder participar na Superbolsa ELLE é necesario estar a estudar durante o curso 2015-2016, Periodismo, Mercadotecnia ou Co-
municación Audiovisual. O concurso consiste en realizar unha entrevista ficticia de entre 400 e 600 palabras a un 'personaxe ELLE' a 
becaelle@hearst.es. Valorarase a orixinalidade, a creatividade e o estilo, ata o 1 de abril de 2015, ambas as dúas datas incluídas. Máis 
información www.injuve.es
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Listas de contratación no Concello de Zas
Venres, 27 Febreiro 2015 09:30

O Concello de Zas fai unha convocatoria para a selección de persoal laboral temporal para determinadas categorías de postos de tra-
ballo:

- Auxiliar de axuda no fogar (servizo de SAF)

- Peón de servizos múltiples (servizo de urbanismo)

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 11 de marzo de 2015.

Máis información no BOP da Coruña do 27 de febreiro de 2015 e en www.concellodezas.org

OMIX de Zas, teléfono 981 718 056.

Convocadas 4 prazas de investigador na Universidade de Valencia
Venres, 27 Febreiro 2015 10:38

As prazas convocadas son de persoal laboral temporal para licenciados en química, ou informática.

O prazo de presentación solicitudes é 9 de marzo.

Máis información www.060.es

Oficiais de 3a na Bola
Luns, 02 Marzo 2015 10:16

O Concello da Bola necesita contratar 3 oficiais de 3ª.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 7 de marzo de 2015.

Máis información no BOP de Ourense do 2 de marzo de 2015 e na OMIX da Bola, teléfono 988 431 992.

Dinamizador/a social para San Cibrao das Viñas
Luns, 02 Marzo 2015 10:29

O Concello de San Cibrao das Viñas fai unha convocatoria par a a selección de persoal laboral temporal para cubrir un posto de admi-
nistrativo de dinamización social para o desenvolvemento da cultura local, promoción do deporte e de apoio ao Servizo de Intervención 
Municipal.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 6 de marzo de 2015.

Máis información no BOP de Ourense do 28 de febreiro de 2015 e na OMIX de San Cibrao das Viñas, teléfono 988 381 034.

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PRIVADO

Xefe de área para Galicia
 
Martes, 24 Febreiro 2015 09:57

EGA Consultores selecciona un xefe de área para Vigo e A Coruña. Para importante empresa dedicada a fabricación e comercialización 
de produtos de comunicación.

Funcións de control e motivación de equipo comercial.

Asesoramento técnico a clientes da súa zona.

Realización de ofertas.

Promoción e venda a través da rede de distribución.

Se require:

Formación de carácter técnico en enxeñería eléctrica, electrónica ou de telecomunicacións.

Experiencia na comercialización de produtos de seguridade (porteiros, videoporteiros, alarmas, etc.)

Coñecemento do mercado de distribución.
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Experiencia na xestión de equipos.

Interesantes condicións económicas.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jefe-a-area-galicia/pontevedra/1777788/?utm_source=empleate&utm_medium=agregador&utm_
campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=pontevedra

Administrativo de importación para Vigo
 
Martes, 24 Febreiro 2015 10:05
 
EGA Consultores selecciona un/unha administrativo de importación para empresa de import/export de peixe conxelado, ubicada en 
Vigo (Pontevedra).

En dependencia da xerencia a persoa seleccionada se encargará de as tarefas administrativas relacionadas coa importación e exportación.

Trámites administrativos relacionados coa exportación.

Xestión do transporte.

Emisión de faturas.Control de pagos . Atención de clientes.

Resolución de incidencias.

Requisitos: Formación Profesional de Grao Superior. Preferentemente de Comercio Exterior.

Nivel de coñecemento de inglés alto (excluyente). Se valorará coñecemento de outros idiomas.

Experiencia de alomenos dous anos en empresas transitarias (que realicen trámites de importación internamente ou con axentes de aduanas.

Se ofrece incorporación a empresa en crecemento e con posibilidades de desenvolvemento.

Xornada laboral completa.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativo-a-de-importacion/pontevedra/1777793/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=compras-logistica-y-transporte&utm_term=pontevedra

Comerciais e visitadores a profesionais da Saúde
 
Mercores, 25 Febreiro 2015 12:56

En Santiago de Compostela en Appde Salud.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comerciales-y-visitadores-a-profesionales-de-la-salud/a-corunna/1778777/?utm_
source=empleate&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=a-corunna

Serigrafista en Santiago de Compostela
 
Mercores, 25 Febreiro 2015 12:57

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/ofertaEmpleo.html?numOferta=12/2015/1122&lis_pag=1

Xefe de equipo en Ourense
 
Mercores, 25 Febreiro 2015 12:58

Incorporación de dous xefes de sección para supervisión de diferentes campañas durante todo o ano.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jef-de-equipo/ourense/1777757/?utm_source=empleate&utm_medium=agregador&utm_
campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=ourense

Carpinteiro/ebanista A Coruña
 
Xoves, 26 Febreiro 2015 09:10

MANPOWER empresa de RRHH selecciona un carpinteiro/ebanista para A Coruña, para incorporalo o seu equipo de ebanistas no seu 
centro de Rivabellosa.

Se precisan 10 postos vacantes.

Se require: Ter finalizado os estudos de FP superior ou media de moble e madeira.
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Experiencia con canteadoras, lijadoras e barnizadoras.

Disponibilidade de incorporación inmediata e de cambio de residencia.

Contrato dun mes máis prorroga.

Turnos rotativos de mañá, tarde e noite.

Salario de 9,78 euros/hra.

Xornada completa. Contrato de duración determinada.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carpintero-ebanista/a-corunna/1779090/?utm_source=empleate&utm_medium=agregador&utm_
campaign=trafico&utm_content=profesionales-artes-y-oficios&utm_term=a-corunna

Administrativ@ para A Coruña
 
Xoves, 26 Febreiro 2015 09:19

NORTEMPO ETT SL selecciona un Auxiliar Administrativo para importante empresa de A Coruña.

Para realización de tarefas de xestión de albaráns, punteo de faturas, archivo, xestión de bases de datos, controles de stock, etc.

Se require experiencia previa en posto semellante durante dous anos.

Contrato temporal. Xornada de 4 hrs. (media xornada) en turnos de mañás ou tardes de luns a sábados.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativ/a-corunna/1778841/?utm_source=empleate&utm_medium=agregador&utm_
campaign=trafico&utm_content=administrativos-y-secretariado&utm_term=a-corunna

Operario cnc A Coruña
 
Xoves, 26 Febreiro 2015 09:20
 
Oferta de operario cnc en MANPOWER A Coruña.

Importante empresa do sector ferroviario precisa incorporar un operario de máquina CNC (Fagor e Heidenhaim). As principais funcións 
serán as de programar, preparar, construir e verificar pezas de acordo os planos e especificacións preferidas.

Se require:

Formación de Grado Medio ou Superior ou FPII.

Experiencia en programación e manexo de Heidenhaim e Fagor.

Interpretación de planos.

Experiencia e mecánica.

Manexo de máquinas como tornos, fresadoras, plegadoras, cizallas, etc.

Disponibilidade para cambio de residencia.

Xornadas de turnos rotativos mañás, tardes e noites.

Incorporación inmediata.

Salario 9,78 euros brutos hora + horas extras.

Salario anual de 15.000 euros.

Contrato de duración determinada.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operario-cnc/a-corunna/1779190/?utm_source=empleate&utm_medium=agregador&utm_
campaign=trafico&utm_content=ingenieria-y-produccion&utm_term=a-corunna

Ofertas Servizo Público de Emprego 27/02/2015
 
Venres, 27 Febreiro 2015 08:32

Capitáns e patróns de buques de pesca

- Localidade: Cariño (A Coruña)
- Nº oferta: 12/2015/988
- Data: 27/02/2015
- Requisitos: patrón/a costeiro/a e/ou patrón/a local de pesca.
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Empregados/as administrativos, en xeral

- Localidade: Coruña, A
- Nº oferta: 12/2015/15
- Data: 23/02/2015
- Requisitos: xefe/a administrativo, Licenciado/a en administración e dirección de empresas con 1 ano de experiencia. Experiencia en 
viveiros de empresa en atención ao público. Carné de conducir e coñecementos informáticos contaplus e facturapl.

Representantes de comercio, en xeral

- Localidade: O Covelo (Pontevedra)
- Nº oferta: 12/2015/1420
- Data: 27/02/2015
- Requisitos: coñecementos sobre produtos cárnicos galegos e os seus procesos de producción para exportación ao mercado brasileño. 
Experiencia mínima de 24 meses. Idioma portugués.

Titores de formación aberta e a distancia

- Localidade: Coruña, A
- Nº oferta: 12/2015/1426
- Data: 27/02/20154
- Requisitos: profesor/a titor/a de formación a distancia de ensinanzas non regladas dentro do ámbito da medicina (seguimento dos 
alumnos/as, elaboración de materiais/liboros, novos cursos, etc.

Tapiceiros/as de mobles

- Localidade: Allariz (Ourense)
- Nº oferta: 12/2015/1507
- Data: 27/02/2015
- Requisitos: tapiciero/a para fábrica de sofás. Experiencia mínima de 12 meses.

Camareiros, en xerals

- Localidade: Santiago de Compostela (A Coruña)
- Nº oferta: 12/2015/1575
- Data: 27/02/20154
- Requisitos: necesítanse camareiros/as.

Domadores/as de circo

- Localidade: Ourense
- Nº oferta: 12/2015/1575
- Data: 27/02/2015
- Requisitos: domador/a de circo para mantemento, entreno e adestramento de animais considerados salvaxes e exóticos, para presen-
tar os números correspondentes dentro do espectáculo circense. Posto itinerante.

Empregados/as administrativos/as comerciais, en xeral

- Localidade: Moraña (Pontevedra)
- Nº oferta: 12/2015/1649
- Data: 27/02/2015
- Requisitos: auxiliar administrativo/a con formación regrada en comercio. Experiencia mínima de 24 meses e coñecementos de inglés 
nivel first.

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

Consultor/a técnico Microsoft Dynamics Navision
 
Venres, 27 Febreiro 2015 09:16
 
Consultor/a técnico Microsoft Dynamics  Navision en SERVITALENT, Santiago de Compostela.

A súa misión é poñer ó servizo das organizacións e profesionais con alta cualificación do noso entorno un modelo de xestión do talento 
diretivo baseado na flexibilidade, a eficiencia, a mellora de resultados no corto prazo e a minimización do risco.

As funcións principais serán: Análise e desenvolvemento de ERP.

Soporte e formación a usuarios.

Elaboración de manuais e instruccións de manexo do ERP.

Se require cinco anos de experiencia en consultoría técnica de microsft dynamics navision.

Formación académica en enxeñería técnica/superior informática.

Nivel alto de inglés B2.
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Contrato indefinido.

Xornada completa.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/consultor-a-tecnico-microsoft-dynamics-navision/a-corunna/1779908/?utm_
source=empleate&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=tecnologia-e-informatica&utm_term=a-corunna

Teleoperadores vendas de enerxía 30 hrs
 
Venres, 27 Febreiro 2015 09:40
 
Teleperfomance é líder mundial na xestión de contact center e servizos BPO e conta con 270 centros de traballo en todo o mundo, 
repartidos en 62 países.

Seleccionamos para a nosa delegación de A Coruña 15 prazas e teleoperadores/as.

As funcións serán as seguintes:

Prospección de clientes.

Asesoramento ós clientes.

Seguimento das vendas.

Actualización necesaria da bases de datos.

Se require:

Nivel de estudos de bacharelato.

Experiencia de alomenos tres meses en posto semellante.

Usuario habitual de microsoft office.

Valorable formación previa en técnicas de vendas.

Habituado a traballar por obxectivos.

Se ofrece incorporación inmediata a empresa multinacional líder mundial.

Formación inicial e continua a cargo da empresa.

Horario de tarde de luns a venres.

Bo ambiente de traballo.

http://www.trabajando.es/empleos/oferta/176361/teleoperadores-ventas-energia-0-horas.html?utm_source=sepe&utm_
medium=Xml&utm_campaign=sepe

Pintor-Chapista de camión Vigo
 
Venres, 27 Febreiro 2015 09:49
 
Grupo Norte selecciona para empresa de Porriño (Pontevedra), un/unha chapista-pintor/a.

Imprescindible experiencia de dous anos mínimo.

Se terán en conta que teñan experiencia de chapa e pintura de camións.

Disponibilidade de desprazamentos.

Valorable vehículo propio.

Importante empresa do sector de recambios necesita cubrir esta praza para incorporación inmediata.

Salario de 15.000 euros brutos ano.

Grupo Norte con domicilio social en Paseo del Arco del ladrillo 88, 47008 Valladolid.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/pintor-a-chapista-de-camion/pontevedra/1779761/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=profesionales-artes-y-oficios&utm_term=pontevedra

Técnico de sistemas
 
Venres, 27 Febreiro 2015 10:40
 
Número de postos ofertados: 3
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Empresa: Grupo Solutio

Actividade da empresa: Servizos tecnolóxicos.

Localidade de traballo: Santiago de Compostela.

Datos da oferta.

Requisitos: Grado en Enxeñaría Informática ou outras enxeñarías.

Funcións:

Solutio selecciona graduados/as recentes en enxeñaría informática ou outras enxeñarías para traballar en organismos da adminis-
tración pública en Santiago de Compostela.

As persoas seleccionadas poderán desenvolver a súa carreira profesioanl dentro do sector das tecnoloxías como técnicos de siste-
mas Unix, Linux ou Wintel.

É requisito obrigatorio ter a carreira rematada e posuír coñecementos sobre as tecnoloxías indicadas

Condicións laborais:

• Contrato en prácticas
• Xornada completa

 
Contacto: As persoas interesadas poden enviar o seu CV a: iriojo@gruposolutio.com
 
Máis información: http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/modules/jobs/job_0461.html

COMERCIAIS APP MÓBIL
 
Venres, 27 Febreiro 2015 10:47
 
Nº Postos: 5

Se trata de interesante proxecto empresarial que lanzará un novedoso produto de solucions Mobile Commerce; necesitan a 5 per-
sonas para formar un equipo dinámico reportando directamente á xerencia. Ámbito de actuación: Santiago de Compostela e comarca.

Requisitos:

• Titulación/s: económicas, empresariais ou outras que se consideren axeitadas (licenciados/diplomados)
• Formación Complementaria: Marketing
• Competencias: Habilidade nas relacions personais, inquietude comercial, organización, autonomía, capacidade de negociación e 
constancia.

Funcions:

• Comercialización e venta de unha aplicación de software para móbiles (Apps) destinada a PYMES, comercios e autónomos. Debe-
rán facerse cunha carteira de clientes, cumplindo un obxectivo diario.

Ofrécese:

• formación a cargo da empresa así como todo o apoio necesario para a comercialización dos servizos.
• Carreira profesional co obxectivo de liderar a posteriores equipos de ventas.
• Contrato inicial a media xornada con fixo + incentivos. Posibilidades de ampliación de xornada en función da valía demostrada.
• Valoraránse aqueles estudantes/titulados que aporten experiencia en ventas sector servizos: informática, telefonía,….
• Duración: 6 meses.
• Sba + incentivos.

Contacta en LinkedIn: es.linkedin.com/in/anaalvarezenriquez/

Ou se o prefires envía cv: anaalvarezenriquez@gmail.com

Xestor/a Comercial //ABANCA
 
Venres, 27 Febreiro 2015 10:48
 
Empresa: ABANCA en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela pon en marcha EXPERIENCIA ABANCA, programa 
que consiste en ofrecer a mozos/as recén titulados/as a súa primeira experiencia laboral, a cal, terá lugar na Rede de Oficinas que 
ABANCA posúe en Galicia mediante un contrato laboral en prácticas con unha duración inicial de 6 meses.

Localidade de traballo: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Datos da oferta

Requisitos: Titulado/a pola Universidade de Santiago de Compostela en:

Economía
Administración e Dirección de Empresas
Dereito
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 Ano da titulación: 2014

Nota media de expediente: 7 ou superior.

NON SE ADMITIRAN CV CON NOTA INFERIOR A 7
  
Outros requisitos:

Carné de conducir e vehículo propio.

Habilidades comercias de relación e capacidade para xerar negocio. Habilidades en negociación e interlocución comercial. Capaci-
dade de asociación para captar oportunidades no entorno e aportar novas ideas. Capacidade de traballo en equipo. Coñecementos 
de dereito mercantil. Coñecementos de finanzas e servizos financeiros.

Non é preciso ter experiencia laboral previa (antes de comezar a traballar, as persoas seleccionadas serán formadas para realizar as 
tarefas que lle serán encomendadas)

Valorarase:

Máster e/ou posgrao en Banca e Finanzas/MBA.

Coñecementos de dereito mercantil.

Idiomas: Galego e Inglés (B2).

Informática: Office 2000 e ferramentas ofimáticas (Excel, Word, Powerpoint).

Dispoñibilidade xeográfica.
 
Funcións:

Transmitir os valores de //ABANCA: responsabilidade, confiabilidade, innovación e calidade. Atención aos clientes de oficina, pres-
tando un servizo profesional, áxil e cercano. Xestión poactiva da carteira de clientes actuais e potenciais, co fin de maximizala. 
Fidelización de  clientes e captar novos. Porpoñer aos responsables novas oportunidades de mellora en función das necesidades/
expectativas detectadas en clientes  durante o labor comercial.

Condicións laborais: Contrato en prácticas (duración inicial 6 meses).

Contacto:

Envío de CV (incluíndo nota media do expediente) a:

orientacion.laboral.santiago@usc.es (titulacións Campus Santiago)
emprego.lugo@usc.es (titulacións Campus Lugo)

  
Data límite: 3 de marzo 2015

Indicar no asunto: Ref. ABANCA

NOVAS DAS CASAS DE XUVENTUDE E OMIX OMIX

Crystilandia en Pantón
Xoves, 26 Febreiro 2015 11:24

Exposición da obra de Crystilandia en Pantón. 

No edificio sociocultural de Pantón do 25 de febreiro ao 5 de abril de 2014.

Máis información na Omix de Pantón, teléfono 982 456 377.




