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EN PORTADAEN PORTADA

Os equipos de Quérote+ impartiron máis de 150 obradoiros en institutos gale-
gos en 2014 para a mellora da convivencia  
 
Martes, 03 Febreiro 2015 08:04

O equipo profesional do servizo Quérote+ da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado impartiu 
en 2014 máis de 150 obradoiros en 70 centros de ensino galegos de mozos e mozas de entre 14 e 
16 anos, para a mellora da convivencia entre iguais, a través da adquisición de habilidades e estra-
texias como a escoita activa, o respecto e tolerancia cara a diversidade, ou aprender a poñerse no 
lugar da outra persoa.

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, achegouse hoxe ata o Instituto de Edu-
cación Secundaria de Brión para estar presente nun destes obradoiros que ten por obxectivo reflexionar cos mozos e as mozas sobre 
este tema, para coñecer de primeira man as súas inquedanzas e o valor que ten para eles e elas este tipo de iniciativas, con motivo da 
celebración do Día da non violencia e a paz nas escolas e, ademais, fixo con eles e elas un Decálogo para a Convivencia, que despois 
será publicado nas redes sociais.

O equipo de Quérote+ chegou en 2014 a máis de 2.800 mozos e mozas, e no que levamos de 2015 os obradoiros organizados 
por estes profesionais seguen a ser moi demandados polos centros de ensino. De feito, xa máis de 60 centros solicitaron esta 
actividade.

Neses obradoiros, de forma lúdica, adquiren coñecementos a través de como xogos, medios audiovisuais e outros recursos para que 
poidan experimentar e reflexionar de forma máis profunda e na que os coñecementos e actitudes en relación a unha convivencia sau-
dable se manteñan ao longo do tempo.

Os obxectivos plantexados no obradoiro son os seguintes: fomentar o uso do diálogo como alternativa a outras respostas menos cons-
trutivas ante os conflitos como a agresión, a violencia ou a sumisión; fomentar a potenciación de contextos cooperativos nas relacións 
persoais; o desenvolvemento de actitudes de asertividade e empatía nos procesos de interacción persoal; impulsar as relacións de apoio 
entre os iguais; e distinguir entre as distintas técnicas de mediación nun conflito.

Na iniciativa coñecen tamén o servizo de información e asesoramento (presencial, telefónico, on-line e mensaxería instantánea como 
Whatsapp/Telegram) que Quérote+ ofrece e son cada vez máis os casos de mozos e mozas que, tras participar no obradoiro, póñense 
en contacto co equipo profesional para resolver as súas dúbidas en relación a este tema.

A Xunta convoca unha nova edición de Lingua de namorar co fin de fomentar 
o uso do galego entre a xuventude  
 
Luns, 09 Febreiro 2015 08:06

As consellerías de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e de Traballo e Benestar, a través da 
Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, presenta-
ron esta mañá unha nova edición de Lingua de namorar, o concurso de mensaxes de amor dirixido 
á mocidade que ten como finalidade principal dinamizar o uso do galego nas relacións persoais e 
na internet.

Na rolda de presentación participaron o director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Ro-
deiro, e mais o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, quen sinalou que o proxecto Lingua de Namorar ten como 
obxectivos impulsar o uso do idioma propio de Galicia entre a mocidade nas súas relacións persoais e nas tecnoloxías da información 
e da comunicación (TIC), nomeadamente en internet e na mensaxería instantánea, tal e como sinala o Plan Xeral de Normalización 
da Lingua Galega.

“A terceira edición de Lingua de namorar arranca na semana da celebración da Candeloria, unha data especial que queremos aproveitar 
para poñer en valor o galego como lingua de namorar, lingua do amor, das relacións persoais e dos afectos”, explicou o secretario xeral, 
quen rematou destacando que “coa posta en marcha da iniciativa se busca tamén aproveitar as oportunidades de promoción do galego e 
de participación que ofrece a web 2.0 para estimular a interactuación en galego da xente nova”. Xa que “as linguas asociadas á creativi-
dade, á vangarda e ás maneiras de comunicación que posibilitan as TIC son as que collen o tren do futuro”.

Pola súa banda, Rodeiro Tato indicou é un programa que ten como obxectivos principais fomentar entre a mocidade o uso do idioma 
galego como lingua útil, axeitada e normal para todos os momentos da vida; tamén para utilizar coas ferramentas que nos proporcionan 
as tecnoloxías da información e da comunicación; e para demostrar os nosos sentimentos cara outras persoas.

Ovidio Rodeiro afirmou que, tras a aprobación da primeira Lei de Xuventude de Galicia na pasada lexislatura, a dinamización e promoción 
da lingua galega entre a mocidade é un eixe prioritario da acción conxunta de todo o Goberno.

O Plan Estratéxico de Xuventude de Galicia 2014-2016 conta con 11 medidas para fomentar o uso do galego nos distintos ámbitos 
sociais e mellorar as competencias lingüísticas dos mozos e mozas.

“Actividades coma esta permiten tamén que os mozos e mozas poidan demostrar a súa capacidade creativa e comprobar, unha vez máis, o 
enorme talento que atesoura a nosa xuventude”, apuntou Rodeiro.

Bases do concurso

Lingua de namorar vai dirixido a mozos e mozas de 14 a 35 anos, que se dividirán en dúas categorías de idade: de 14 a 19; e de 20 a 35.



Revista 
  Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil

9 Febrero de 2015 - Revista 1007 3

As mensaxes participantes deberán estar escritas en lingua galega e poderán redactarse en prosa ou en verso. A súa extensión máxima 
será de 350 caracteres, incluídos os espazos en brancos. Cada participante poderá enviar un máximo de dúas mensaxes ao concurso.

Para poder enviar as mensaxes, cómpre rexistrarse na web do concurso http://xuventude.xunta.es/linguadenamorar e cubrir o formula-
rio de inscrición. Todas serán publicadas nesta páxina e estarán identificadas polo título e máis polo número que se lles asigne. A data 
límite para enviar as mensaxes de amor é o 22 de febreiro. Unha vez rematado este prazo, abrirase outro para realizar as votacións, que 
abranguerá do 23 ao 28 de febreiro.

Resolución do xurado e premios

O xurado do concurso elixirá as mensaxes gañadoras de entre as 50 declaracións máis votadas en cada categoría. As mensaxes gaña-
doras publicaranse o 9 de marzo na páxina web do concurso.

Establécense tres premios por cada unha das categorías. Na categoría A (de 14 a 19 anos) a persoa gañadora do primeiro premio será 
galardoada cunha tablet 4.0 e mais cunha actividade de aventura para dúas persoas; o segundo premio consiste nun disco duro Toshiba 
Canvio Basics 2.5”; e o terceiro premiado recibirá unha videocámara deporte dixital impermeable. Pola súa banda, na categoría B (de 
20 a 35 anos), o primeiro premio consiste nunha cámara somerxible Fujifilm FinePix XP70 e mais nunha actividade de aventura para 
dúas persoas; o segundo nunha tablet para lectura Kindle, con pantalla táctil de 6”; e o terceiro premio consiste nunha tarxeta regalo 
Spotify Premium de 6 meses.

NOVAS E ACTIVIDADESEN PORTADA

Asesoramento de iniciativas xuvenís e orientación legal na Coruña  
 
Martes, 03 Febreiro 2015 15:00

O CMIX da Coruña ofrece dous novos servizos informativos para a mocidade: un servizo de aseso-
ramento de iniciativas xuvenís e un servizo de orientación legal.

O servizo de asesoramento de inciativas xuvenís estará dispoñible no horario de atención ao público 
do CMIX. O servizo de orientación legal estará aberto de luns a xoves de 17 a 20 h., e permanecerá 
pechado no mes de agosto.

Ademais o servizo de asesoramento ás iniciativas xuvenís do CMIX xestiona a cesión de espacios a 
asociacions e grupos non formais no edificio Fórum Metropolitano.

Servizo de asesoramiento de iniciativas xuvenís

A través deste servizo preténdese ofrecer un servizo de asesoramiento integral a asociacións e grupos non formais de mozos. Deste 
xeito no CMIX poderase:

- Recibir apoio durante todo o proceso de creación dunha asociación.

- Ser informados sobre axudas, subvencións e de como se realizan os procesos de solicitude destas convocatorias.

- Difundir a través das canles do CMIX as iniciativas de interese xuvenil realizados por estas entidades.

Ademais tamén se cederán espazos no Fórum Metropolitano a entidades xuvenís ou entidades que realicen eventos de interese xuvenil 
e que non teñan ánimo de lucro. Estes espazos poderán solicitarse no Centro Municipal de Información Xuvenil.

Servizo de orientación legal:

Este servizo, atendido por unha licenciada en dereito, ten como obxectivo informar de forma personalizada e gratuita sobre diversos 
temas de ámbito xurídico que afectan habitualmente ás persoas novas: dereitos da mocidade, como facer un recurso ou unha recla-
mación, temas relacionados coa vivenda, multas, etc.

Destinado preferentemente á mocidade en horario de luns a xoves de 17 a 20 h. Esta aberto todo o ano, excepto o mes de agosto.

Este servizo non inclúe, en ningún caso, defensa legal, e o usuario deberá recurrir aos servizos dun avogado/a, particular ou de ofi-
cio, cando se plantexa unha demanda xudicial.

Máis información
Centro municipal de información xuvenil
R/ Río Monelos 1
15006 A Coruña
Teléfono: 981 184 294
cmix@coruna.es
www.coruna.es/nex

Oferta Concertada fóra do período da Campaña de verán  
 
Mercores, 04 Febreiro 2015 10:24

Ata o día 16 de febreiro está aberto o prazo para solicitar o uso de instalacións xuvenís, en oferta 
concertada, durante o período comprendido entre o 1 de marzo e o 14 de xuño de 2015.

http://xuventude.xunta.es/oferta-concertada-fora-do-periodo-da-campana-de-veran.html
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Sorteo entradas para ver o Compos - Racing de Ferrol  
 
Venres, 06 Febreiro 2015 00:00

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

Sorteamos 10 lotes de 2 entradas para encontro entre a SD Compostela e o Racing Club de Ferrol 
que se celebrará o día 15 de febreiro, ás 17:00 horas, no Estadio Municipal de San Lázaro.

Podes participar enviando xa o formulario ata as 9.00 h do martes, día 9 de febreiro de 2015.

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

GAÑADORES 

1. Raquel Lama López
2. Brais Salmonte Viqueira
3. Victor Jose Parada Vazquez
4. Carlota Marcu
5. Alberto Fernández Boo
6. Julián Rico Prieto
7. Laura Pe
8. Araceli Sucasas Bujones
9. Bruno Veiga Martínez
10. Irene Tejo Carrera

IMPORTANTE: O gañador deberá presentar o carné xove en vigor.

Carnés e habilitacións profesionais para o ano 2015 
 
Venres, 06 Febreiro 2015 07:58

A Consellería de Educación convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 
2015:

Operador/ora industrial de caldeiras.
Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
Instalador/ora de gas, categoría A.
Instalador/ora de gas, categoría B.
Instalador/ora de gas, categoría C.
Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
Carné profesional de operador/ora de guindastre torre.
Carné profesional de operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.
Carné profesional de operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

Manipulador/ora de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados.
Manipulador/ora de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.
Manipulador/ora de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes 
fluorados.

Prazo de presentación de solicitudes:

Para a convocatoria ordinaria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 9 ao día 20 de febreiro de 2015, ambos os dous 
incluídos.

Para a convocatoria extraordinaria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 1 ao día 13 de xullo de 2015, ambos os dous 
incluídos.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED527A.

Máis información no DOG do 6 de febreiro de 2015 e en http://www.edu.xunta.es/fp

Campamentos de surf Artsurfcamp 
 
Luns, 09 Febreiro 2015 00:00

Artsurfcamp proponche 2 surfcamps cunha inmersión 100% surf e natureza na praia de Razo 
(Carballo). Combinaremos as clases prácticas con coñecementos paralelos que che axudarán 
a iniciarte ou a mellorar no noso deporte preferido. O equipo de Artsurfcamp comprométe-
se coa túa estancia, garantímosche unhas condicións óptimas de aloxamento, manutención e 
actividades con monitores titulados no noso albergue xuvenil con Licenza da Xunta de Galicia 
15-AX-16. Cumprimos tódalas normativas establecidas por lei e somos referentes dentro do 
noso sector.
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QUENDAS

• 11 - 12 abril
• 01 - 03 maio

QUENDA 1:  11-12 ABRIL (2 días/1 noite)

COTA: Para posuidores do carné xove: 69€. // Tarifa normal: 75€.

11 ABRIL

• Entrada no campamento ás 10h00
• Check-in. Distribución de habitacións
• Reparto de material
• 11h30 a 13h30 horas clase de surf. Grupos reducidos: 7 alumnos/monitor
• 14h00 xantar libre pola conta do participante
• 15h30 surf vixiado e volei praia
• 19h00 meteoroloxía e predición de ondas
• 21h00 Cea incluída no albergue
• Actividade nocturna

12 ABRIL

• 09h30 Almorzo incluído no albergue
• 10h30 a 12h30 clase de surf. Grupos reducidos: 7 alumnos/monitor
• 13h30 xantar incluído no albergue
• 15h30 surf vixiado e volei praia
• 18h00 fin das actividades

Que inclúe:

• 1 noite de aloxamento en albergue xuvenil Artsurfcamp (licenza da Xunta de Galicia 15-AX-16)
• Cuartos de 4 a 6 prazas (albergue a pé de praia)
• 1 PC (entrada con cea e saída con comida)
• 2 días de aluguer de material (traxe de neopreno e prancha de surf)
• 4 horas de clases de surf
• Monitores titulados pola federación galega de surf
• 6 horas de surf vixiado por monitores (polas tardes)
• Seguro de accidentes e RC

Observacións quenda 1:

• Prazas limitadas
• Para tódolos niveis
• Saída garantida (mínimo de 15 prazas)
• Punto de encontro Artsurfcamp
• Posibilidade de contratar traslados dende Santiago e A Coruña (pregunta polas tarifas)
• Non inclúe desprazamento ata o campamento

QUENDA 2: 01-03 MAIO (3 días/2 noites)

COTA: Para posuidores do carné xove: 93€ // Tarifa normal: 99€.

01 de MAIO

• Entrada no campamento ás 10h00
• Check-in. Distribución de habitacións
• Reparto de material
• 11h30 a 13h30 horas clase de surf. Grupos reducidos: 7 alumnos/monitor
• 14h00 xantar libre pola conta do participante
• 15h30 surf vixiado e volei praia
• 19h00 meteoroloxía e predición de ondas
• 21h00 Cea incluída no albergue
• Actividade nocturna

02 de MAIO

• 09h30 Almorzo incluído no albergue
• 10h30 a 12h30 clase de surf. Grupos reducidos: 7 alumnos/monitor
• 13h30 xantar incluído no albergue
• 15h30 Surf vixiado e volei praia
• 19h00 Capoeira
• 21h00 Cea incluída no albergue
• Actividade nocturna

03 de MAIO

• 09h30 Almorzo incluído no albergue
• 10h30 a 12h30 clase de surf. Grupos reducidos: 7 alumnos/monitor
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• 13h30 xantar incluído no albergue
• 15h30 surf vixiado e volei praia
• 18h00 fin das actividades

Que inclúe:

• 2  noites de aloxamento en albergue xuvenil Artsurfcamp (licenza da Xunta de Galicia 15-AX-16)
• Cuartos de 4 a 6 prazas (albergue a pé de praia)
• 2 PC (entrada con cea e saída con comida)
• 3 días de aluguer de material (traxe de neopreno e prancha de surf)
• 6 horas de clase de surf
• Monitores titulados pola federación galega de surf
• 9 horas de surf vixiado por monitores (polas tardes)
• Seguro de accidentes e RC

Observacións quenda 2:

• Posibilidade de reservar camp do 1-2 de maio
• Prazas limitadas
• Para tódolos niveis
• Saída garantida (mínimo de 15 prazas)
• Punto de encontro Artsurfcamp
• Posibilidade de contratar traslados dende Santiago e A Coruña (pregunta polas tarifas)
• Non inclúe desprazamento ata o campamento

Para máis información e reservas:

Teléfono: 629 203 28.
Correo electrónico: alejandro@artsurfcamp.com

Sorteo entradas para ver o Compos - Club Marino de Luanco 
 
Luns, 09 Febreiro 2015 08:17

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

Sorteamos 10 lotes de 2 entradas para encontro entre a SD Compostela e o Club Marino de Luanco, que 
se celebrará o día 1 de marzo, no Estadio Municipal de San Lázaro.

Podes participar enviando xa o formulario ata as 9.00 h do martes, día 23 de febreiro de 2015.

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

GAÑADORES (publicarase aqui o resultado do sorteo o día 23 de febreiro)

NOVAS FORMACION            OUTROS CURSOS

Certificación galega de competencias dixitais en ofimática       
Luns, 09 Febreiro 2015 07:52

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia efectúa unha convocatoria para a obten-
ción da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tras o seguimento dun curso de 
preparación na modalidade de teleformación.

Destinatarios: Persoas maiores de 16 anos ou que os cumpran antes do remate do prazo de inscri-
ción.

Número de prazas: 180.

Duración: 12 semanas (190 horas lectivas).

Modalidade: teleformación titorizada a través da plataforma EMA da rede CeMIT.

Datas de realización: no segundo trimestre do ano.

Contido:

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (30 horas).

Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer (30 horas).

Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc (50 horas).

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base (50 horas).

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. LibreOffice Impress (30 horas).
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O prazo de inscrición estará aberto ata o 16 de febreiro de 2015.

Máis información no DOG do 9 de febreiro de 2015 e en http://cemit.xunta.es

NOVAS FORMACION            CURSOS DE TEMPO LIBRE

Monitor de Actividades de Tempo Libre en Lugo       
Martes, 03 Febreiro 2015 15:12

A Escola Rural de Tempo Libre convoca un curso de Monitor de Actividades de Tempo Libre en 
Lugo.

Datas: do 7 de febreiro de 2015 ao 4 de abril de 2015.

Lugar: Centro Lug2. Pintor Corredoira 4. 27002 Lugo.

Máis información na Escola Rural de Tempo Libre.

Teléfono: 982 804 149.

Monitor/a de actividades de tempo libre nos Peares       
Xoves, 05 Febreiro 2015 07:38

A Escola Rural de Tempo Libre convoca un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre.

Datas:

Marzo: 1,7,8,14,15,20,21,22,28,29,30,31
Abril: 2,3,4,5,11,12,18,19,25,26  

Lugar: Poboado de Os Peares (Carballedo).

Horario: 9:00 a 14:00 - 16:00 a 21:00.

Duración: 200 horas.

Participantes: entre 20 e 25.

Reserva de praza: por rigorosa orde de inscrición.

Posibilidade de pagamento en dous prazos.

Prezo: 209 €.

Máis información: 982 804 149 (en horario de oficina) ou www.escolaruraldetempolibre.org

Monitor de actividades de tempo libre en A Estrada e Lalín       
Venres, 06 Febreiro 2015 11:53

A Escola de tempo libre Coesco convoca dous cursos de Monitor de actividades de tempo libre en 
A Estrada e Lalín.

Datas: do 23 de febreiro ata o 15 de abril de 2015.

Horario: de luns a sábado de 9:00 a 14:00.

Lugar de inscrición e deenvolvemento do curso: 

Academia Coesco, rúa San Pelayo 21. A Estrada.  

Academia Coesco, avda. Buenso Aires 100. Lalín.

Prezo: 250 €

O prazo de inscrición estará aberto ata o 18 de febreiro de 2015.

Máis información: 

986 572 025 A Estrada
986 783 988 Lalín
670 017 037 
aldebaran@coesco.com
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BOLSAS E AXUDAS MOBILIDADE

Lectorados MAEC-AECID en universidades estranxeiras para o curso 2015/2016
 
Mercores, 04 Febreiro 2015 10:42

A Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento convoca lectorados 
MAEC-AECID en universidades estranxeiras para o curso 2015/2016.

Requisitos:

1. Nacionalidade española.

2. Titulación:

a. Doutor, Licenciado, Máster Universitario ou Grao na rama de coñecemento de Artes e Humanidades, correspondente a algun-
ha destas disciplinas:

- Español, Filoloxía, Literatura, Linguas, Humanidades, Tradución, Interpretación ou Lingüística.

b. Master universitario en enseñanza del español como lengua extranjera.

c. Únicamente para la Universidad de Columbia: título español de doctor en una disciplina de humanidades y formación superior 
en humanidades digitales.

3. Formación específica en la didáctica del español.

4. Experiencia docente del idioma español, y/o de literatura en español.

5. Conocimientos del idioma oficial del país solicitado, o de otro habitualmente aceptado en él como de comunicación universitaria.

6. Idade, non superior aos 37 anos no primeiro día do mes de inicio do lectorado.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto do 17 de febreiro ao 2 de marzo de 2015.

Máis información no BOE do 4 de febreiro de 2015 e en www.aecid.gob.es

Bolsas MAEC-AECID de Arte, Educación e Cultura para o curso académico 
2015-2016
 
Mercores, 04 Febreiro 2015 11:44

A Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento convoca bolsas 
MAEC-AECID de Arte, Educación e Cultura para o curso académico 2015-2016.

Bolsas MAEC-AECID para estudos artísticos na Academia de España en Roma.

O Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación convoca bolsas para o financiamento de 
proxectos artísticos e de investigación innovadores e de excelencia, que teñan unha vinculación con Roma ou coa propia Academia, en 
réxime de residencia na Academia durante o período de concesión das bolsas, entre as seguintes especialidades:

Escultura.
Pintura.
Gravado.
Arquitectura.
Fotografía.
Videocreación.
Cine.
Deseño.
Deseño de moda.
Deseño gráfico.
Música e musicoloxía.
Artes escénicas.
Literatura (Bolsa Valle-Inclán).
Cómic.
Arte e novas tecnoloxías.
Museoloxía, comisariado, mediación artística.
Estética: teoría, filosofía e crítica da arte.
Arquivo e documentación. Bibliotecas históricas.
Historia da Arte.
Conservación e restauración de bens culturais: patrimonio artístico e cultural, material e inmaterial.
Arte e gastronomía.

A duración das bolsas será do 1 outubro de 2015 ao 30 de xuño de 2016, por períodos mensuais que poden ir dende un a nove meses 
dependendo do proxecto.
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Requisitos:

Ser titulado universitario superior ou artista e creador de demostrable traxectoria, en áreas afíns a cada unha das especialidade.

Dotación:

Mensualidade: 1.200 euros.
Aloxamento na Academia, sen manutención.
Gastos de produción. A cantidade asignada a cada proxecto non poderá exceder de 20.000 euros.
Axuda de viaxe de incorporación ao centro de destino.
Axuda de ata 100 € para bolseiros residentes fóra da Comunidade de Madrid, segundo disponibilidades presupostarias, para asis-
tencia obrigatoria á reunión de bolseiros que se organizará en Madrid, antes da incorporación á Academia.
Seguro de asistencia en viaxe e accidentes de acordo co establecido na Base Oitava desta convocatoria.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 16 de febreiro ao 4 de marzo de 2015.

Bolsas para prácticas de xestión cultural exterior

Bolsas para a realización de prácticas de xestión cultural nos Servizos Centrais da AECID - Dirección de Relacións Culturais e 
Científicas-, así como na rede exterior de Embaixadas, Consulados e Centros Culturais do Ministerio de Asuntos Exteriores e de 
Cooperación de España.

Requisitos:

1. Ser cidadán español, ou dun país da UE con residencia en España.
2. Non ter cumprido 31 anos o día 1 de outubro de 2015.
3. Posuír o título de grao ou licenciado, preferentemente en áreas afíns á xestión cultural, cooperación cultural ao desenvolvemento, 
humanidades e relacións internacionais.
4. Posuír coñecementos de uso das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC).
5. Posuír coñecementos do idioma do país de destino ou do idioma de comunicación no devandito país.

Duración:

Do 1 outubro de 2015 ao 30 de setembro de 2016, prorrogable por un ano máis.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 5 de marzo ao 23 de marzo de 2015.

Bolsas para prácticas de xestión de coñecemento, documentación e comunicación nos centros de formación da Cooperación Espa-
ñola en América Latina

Convocanse dúas  bolsas en cada un dos centros de formación da Cooperación Española en América Latina: 

• CF en Cartagena de Indias, Colombia.
•  CF en La Antigua, Guatemala.
• CF en Montevideo, Uruguai.
• CF en Santa Cruz da Serra, Bolivia.

En cada centro haberá unha bolsa para a realización de prácticas de xestión de coñecemento e/ou documentación, e outra para a 
realización de prácticas de comunicación.

Requisitos:

1. Ser cidadán español, ou dun país da UE con residencia en España.
2. Non ter cumprido 36 anos o 1 de xullo de 2015.
3. Posuír título de licenciado ou grao, preferentemente en áreas afíns á xestión documental e/ou comunicación.
4. Posuír coñecementos de inglés equivalentes, como mínimo, ao nivel B2.
5. Posuír experiencia en xestión de coñecemento, xestión documental e/ou comunicación.

Duración:

Do 1 de xullo de 2015 ao 30 de xuño de 2016, prorrogable por un ano mais.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 17 de febreiro ao 5 de marzo de 2015.

Bolsas de colaboración formativa nas sedes das Academias asociadas á Real Academia Española (RAE)

O obxecto destas bolsas é levar a cabo o programa de actividades establecido por cada unha das Academias durante a estanza de 
colaboración formativa, no ámbito da lingüística e filoloxía hispánicas, preferentemente lexicografía, e con especial atención aos 
proxectos conxuntos da ASALE.

Requisitos:

1. Nacionalidade. Poderán optar os nacionais dos seguintes países: Arxentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
O Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguai, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguai e Venezuela.

2. Posuír título universitario superior en materias afíns á lingüística e filoloxía hispánicas.

Duración:

Do 1 de setembro de 2015 ao 31 de agosto de 2016, prorrogable por un ano máis.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 20 de febreiro ao 9 de marzo de 2015.
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Bolsas para o Colexio de Europa (Campus de Bruxes-Bélxica e Natolín-Polonia)

O obxecto destas bolsas é a realización dun dos seguintes estudos ofertados polo Colexio de Europa:

• Máster en Estudos Económicos Europeos.
• Máster en Estudos Económicos Europeos (Especialización: Integración Económica Europea e Negocios).
• Máster en Dereito Europeo.
• Máster en Estudos Políticos e Administrativos Europeos.
• Máster en Relacións internacionais da U.E. e Estudos Diplomáticos.
• Máster en Estudos Interdisciplinares Europeos.

Requisitos:

1. Ser cidadán español, ou dun país da UE con residencia en España.
2. Posuír o título de grao ou licenciado en materias afíns aos estudos xurídicos, económicos, político-sociolóxicos ou relacións inter-
nacionais no momento da incorporación ao Colexio de Europa.
3. Dominio do inglés. Nivel mínimo C1.
4. Dominio do francés. Nivel mínimo C1.
5. Ter enviado a solicitude de admisión académica ao Colexio de Europa, remitíndolle directamente o seu propio impreso de soli-
citude de praza e a documentación específica que solicita (descargar en: www.coleurope.eu), nos prazos estipulados polo Colexio.
6. Realizar a solicitude de bolsa MAEC-AECID

Duración:

Dez meses, do 1 de setembro de 2015 ao 30 de xuño de 2016.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 20 de febreiro ao 9 de marzo de 2015.

Programa ART-EX para proxectos artísticos no exterior

Realización de proxectos de calquera disciplina artística, creativos, orixinais, innovadores, e inéditos coas seguintes características:

1. Realizaranse no estranxeiro, utilizando a extensa rede de Centros Culturais, Embaixadas e Consulados de España, debendo estar 
enfocados cara á programación cultural exterior.
2. Específicos: non se admitirán nesta convocatoria aqueles traballos que fosen editados ou premiados anteriormente.
3. Alto impacto na relación custo-beneficio do proxecto en relación coa imaxe no exterior e capacidade para aproveitar a axuda e os 
recursos. Proxectos «micro» pola dotación cun obxectivo «macro» a escala internacional. 
4. Poderán realizarse nun ou, preferentemente, en varios países, simultáneamente ou en momentos distintos. 
5. O solicitante deberá identificar, como mínimo, a unha contraparte ou socio local con presenza no país ou países de execución do 
proxecto.

Duración:

A duración dependerá dos proxectos, debendo en calquera caso ser realizados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2016.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 23 de febreiro ao 11 de marzo de 2015.

Bolsas de formación musical de excelencia para cidadáns dos países prioritarios da Cooperación Española

O programa diríxese a novos talentos da carreira de piano, violín, viola, violoncelo, contrabaixo, óboe, trompa, clarinete, fagot, frauta 
ou canto, para que poidan seguir unha formación de excelencia na Escola Superior de Música Reina Sofía.

Requisitos:

1. Nacionalidade. Ser nacional dalgún dos seguintes países ou poboacións: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Etiopía, 
Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, Mali, Mauritania, Marrocos, Mozambique, Nicaragua, Níxer, Paraguai, 
Perú, República Dominicana, Senegal; así mesmo, Poboación Saharauí e Territorios Palestinos.
2. Non ter cumprido o día 1 de setembro de 2015 as idades que se sinalan para as respectivas cátedras:

- Violín Zakhar Bron, Viola, Frauta: 28 anos.
- Violín Marco Rizzi, Contrabaixo, Trompa, Piano: 27 anos.
- Violín Ana Chumachenco, Óboe, Clarinete, Fagot: 26 anos.
- Violoncelo: 25 anos.
- Canto: 33 anos.

3. Posuír estudos musicais nalgunha das seguintes modalidades, como mínimo con título de Bacharelato Musical: piano, violín, viola, 
violoncelo, contrabaixo, óboe, trompa, clarinete, fagot, frauta ou canto.
4. Ter a preadmisión na Escola Superior de Música Raíña Sofía, quedando a concesión da bolsa condicionada á formalización da 
matrícula.

Duración:

Dez meses, entre o 1 de setembro de 2015 e o 31 de xuño de 2016 (prorrogable ata 1 ano máis).

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 24 de febreiro ao 12 de marzo de 2015.

Bolsas para prácticas de deseño gráfico na AECID

O obxecto destas bolsas é a realización de prácticas de deseño gráfico en campañas de comunicación de estratexias de cooperación e en 
programas culturais nos Servizos Centrais da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento-AECID, en Madrid.

Requisitos:

1. Ser cidadán español, ou dun país da UE con residencia en España nos termos indicados na Base Segunda.
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2. Non ter cumprido 33 anos o 1 de xullo de 2015.
3. Posuír título de Máster nas áreas de deseño gráfico e web.

Duración:

Do 1 de xullo de 2015 ao 30 de xuño de 2016, prorrogable por un ano máis.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 23 de febreiro ao 11 de marzo de 2015.

Máis información no BOE do 4 de febreiro de 2015, en www.aecid.gob.es e www.raer.it

BOLSAS E AXUDAS OUTRAS

Subvencións para actividades culturais na provincia de Lugo
 
Venres, 06 Febreiro 2015 09:08

A Deputación de Lugo convoca subvencións a entidades asociativas con sede ou delegación social na 
provincia de Lugo para a realización de actividades culturais na anualidade de 2015, así mesmo convo-
canse subvencións destinadas aos investimentos para a mellora, acondicioanamento e reforma de insta-
lacións de carácter cultural de titularidade pública por parte das entidades locais, e a adquisición de todo 
tipo de equipamento de carácter cultural inventariable para dotar as instalacións culturais de titularidade 
pública por parte das entidades locais da provincia de Lugo (anualidade 2015).

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

Máis información no BOP de Lugo do 6 de febreiro de 2015.

Posta en valor dos núcleos rurais e dos centros socioculturais da provincia de Lugo
 
Luns, 09 Febreiro 2015 11:03

A Deputación de Lugo convoca subvencións para a posta en valor dos núcleos rurais e dos centros socioculturais da provincia de Lugo.

Liña 1. Programa de mellora da mobilidade rural e posta en valor dos núcleos rurais da Provincia.

Liña 2. Programa de restauración, reforma, conservación e mellora de centros socioculturais e o seu contorno inmediato.

Liña 3. Programa de equipamento de centros socioculturais.

Poderán ser beneficiarios das subvencións:

- Asociacións de veciños, culturais, deportivas, etc. e Entidades veciñais sen ánimo de lucro, legalmente constituídas.
- Comunidades de Montes, legalmente constituídas.
- Agrupacións de gandeiros e agricultores ou de produtores forestais.
- Colectivos de usuarios.
- Os beneficiarios deberán ter o domicilio social na Provincia de Lugo.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 9 de marzo de 2015.

Máis información no BOP de Lugo do 7 de febreiro de 2015 e en www.deputacionlugo.org

PREMIOS E CONCURSOS  PREMIOS E CONCURSOS

Concurso "Viaje por el Patrimonio y albergues de mi comunidad" 
 
Martes, 03 Febreiro 2015 11:49

A REAJ (Red de Albergues Juveniles de España), convoca un concurso de videos denominado: 
“Un viaje por el Patrimonio y albergues de mi comunidad” dirixido a todos os rapaces e rapazas 
que estean a cursar 6º de primaria co fin de que aprendan a apreciar, conservar e aprender dos 
lugares Patrimonio da Humanidade e do Patrimonio Inmaterial do país.

Poden participar todos os colexios presentando un proxecto por clase ou ben un proxecto por varias 
clases.

O importe do premio é de 5000 € para organizar unha viaxe con aloxamento en calquera dos alber-
gues da REAJ, para que o alumnado poida visitar un ou varios lugares Patrimonio Mundial da UNESCO.

O prazo para presentar videos estará aberto ata 10 de abril de 2015.
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XIX Certame de Poesía Francisco Añón 
 
Luns, 09 Febreiro 2015 08:22

O Concello de Outes convoca XIX Certame de Poesía Francisco Añón

Poderán participar todas as persoas interesadas, de calquera nacionalidade, que presenten os ori-
xinais escritos en lingua galega. Os textos deberán ser inéditos.

Categorías:

Categoría A: rapaces de 6 e 7 anos. Premios:
1.º clasificado: vale de 90 € en libros e publicación da obra.
Accésit: publicación da obra galardoada.

Categoría B: rapaces de 8 e 9 anos. Premios:
1.º clasificado: vale de 120 € en libros e publicación da obra.
Accésit: publicación da obra galardoada.

Categoría C: rapaces de 10 e 11 anos. Premios:
1.º clasificado: vale de 150 € en libros e publicación da obra.
Accésit: publicación da obra galardoada.

Categoría D: rapaces de 12 a 14 anos. Premios:
1.º clasificado: vale de 180 € en libros e publicación da obra.
Accésit: publicación da obra galardoada.

Categoría E: xoves de 15 a 17 anos. Premios:
1.º clasificado: 450 € e publicación da obra.
Accésit: publicación da obra galardoada.

Categoría F: persoas maiores de idade. Premios:
1.º clasificado: 1.200 € e publicación da obra.
Accésit: publicación da obra seleccionada.

Para a categorías e as obras terán unha extensión mínima de 150 versos e para a categoría F de 200 versos.

O Concello realizará unha edición compilatoria das obras dos participantes en todas as categorías e outra exclusiva do poemario gaña-
dor do primeiro premio da categoría de maiores de idade.

Os traballos presentaranse co orixinal e cinco copias, en sobre pechado que levará por fóra a mención “XIX Certame Francisco Añón 
de Poesía”. No interior conterá outro sobre máis pequeno, tamén pechado, que levará por fóra o título da obra, a categoría na que se 
participa e o lema ou pseudónimo do autor; dentro deste sobre pequeno virán os datos persoais do autor (nome, idade, enderezo, telé-
fono de contacto, centro de estudos, título da obra e lema ou pseudónimo) e unha fotocopia do DNI. Os traballos recóllense na Casa da 
Cultura da Serra, Avda. de San Campio, n.º 1, 15230 Outes (A Coruña), onde tamén se poden enviar por correo certificado.

O prazo de presentación estará aberto ata o 7 de abril de 2015.

Máis información en www.outes.es e na OMIX de Outes, teléfono 981 842 406.

Lingua de Namorar 
 
Luns, 09 Febreiro 2015 08:36

A Dirección Xeral de Xuventude convoca o concurso Lingua de Namorar

Lingua de namorar é un concurso en liña de mensaxes de amor en lingua galega dirixido a todos 
os mozos e mozas de 14 a 35 anos.

O obxectivo principal de Lingua de namorar, organizado pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e pola Secretaría Xeral de 
Política Lingüística, é dinamizar o uso da lingua galega entre a mocidade nas súas relacións persoais e nas novas tecnoloxías, nomea-
damente en internet e na mensaxería instantánea.

Para participar no concurso, só tes que premer no botón "Envía as túas mensaxes" e cubrir o formulario en http://xuventude.xunta.es/
linguadenamorar.html. Ademais da mensaxe ou mensaxes, cómpre indicar os datos persoais e de contacto.

Características das mensaxes

Cada participante poderá enviar un máximo de dúas mensaxes ao concurso Lingua de namorar (extensión máxima de 350 caracteres 
para cada mensaxe). Estas mensaxes deberán estar escritas en lingua galega e poderán redactarse en prosa ou en verso.

Categorías de idade e premios

Establécense tres premios por cada unha das categorías de idade:

Categoría A (de 14 a 19 anos):

1º Tablet 4.0, 10,1" de 32 XG + actividade de aventura para dúas persoas.
2º Disco duro Toshiba Canvio Basics 2.5" (USB 3.0, 1 TB).
3º Videocámara deporte dixital impermeable.
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Categoría B (de 20 a 35 anos):

1º Cámara somerxible Fujifim FinePix XP70 + actividade de aventura para dúas persoas
2º Tablet para lectura Kindle, con pantalla táctil de 6"
3º Tarxeta regalo Spotify Premium de 6 meses

Prazos de participación e votación

O prazo para enviar as mensaxes estará aberto ata o domingo 22 de febreiro.

Do 23 ao 27 de febreiro abrirase o período de votación. As persoas que desexen votar polas súas mensaxes favoritas deberán cubrir 
o formulario que se habilitará para o efecto.

Xurado e resolución

O xurado do concurso reunirase unha vez rematado o prazo de votación e elixirá as declaracións gañadoras de entre as 50 declara-
cións máis votadas polos usuarios e usuarias en cada unha das categorías de idade.

Os nomes das persoas gañadoras publicaranse o 9 de marzo de 2015 en www.xuventude.net

Máis información en http://xuventude.xunta.es/linguadenamorar.html

Concurso de fotografía Parlamento Europeo 
 
Luns, 09 Febreiro 2015 09:16

O parlamento europeo, convoca este concurso que  comeza en xaneiro e remata en setembro. 
Cada mes propondrá un tema relacionado co desenvolvemento.

Está dirixido a maiores de 18 anos, residentes na UE.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 28 de febreiro de 2015.

Máis información www.injuve.es

PREMIOS E CONCURSOS  EXPOSICIONS, CERTAMES E CONCERTOS

XVIII Concurso de Poesía Concello de Carral 
 
Martes, 03 Febreiro 2015 07:59

O Concello de Carral convoca o XVIII Concurso de Poesía "Concello de Carral"

Poderán optar ao premio todos os autores/as maiores de idade e de calquera nacionalidade, sempre 
que o seu traballo se presente escrito en lingua galega. Non poden participar gañadores e gañado-
ras deste concurso das últimas oito edicións.

Fíxase un premio único de 2.000 €.

Os traballos, cunha extensión mínima de 500 versos, serán orixinais, inéditos e non premiados noutros concursos no momento das 
deliberacións do xurado.

Os traballos presentaranse por triplicado, mecanografados con dobre espazo por unha soa cara, debidamente grampados ou encader-
nados, e coas páxinas numeradas. Cada copia dos traballos presentarase cunha portada na que figuren o título da obra e o lema ou 
alcume do autor/a, coincidindo no exterior co sobre pechado que debe acompañar á obra, e que conterá no interior o nome e apelidos do 
autor/a, DNI, enderezo, número de teléfono, correo electrónico e un breve currículo que incida na súa traxectoria literaria se a houbese.

As obras presentaranse na Biblioteca Pública Municipal de Carral.

Casa da Cultura
Rúa de Paleo 17
15175 Carral
A Coruña

O prazo de admisión de orixinais estará aberto ata o 10 de abril de 2015.

Máis información no BOP da Coruña do 3 de febreiro de 2015 e na OMIX de Carral, teléfono 981 672 580.
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Xuíz de Paz substituto do Concello de Sandiás   
 
Martes, 03 Febreiro 2015 08:13

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

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 19 de febreiro de 2015. Máis información no BOP de Ourense do 3 de febreiro 
de 2015 e na OMIX de Sandiás, teléfono 988 465 001.

Convocadas 2 bolsas de emprego de técnico auxiliar sanitario (teleoperador, 
condutor) en Murcia    
 
Martes, 03 Febreiro 2015 12:30

O Servizo Murciano de Saúde, convoca estas 2 bolsas de emprego de persoal estatutario. O prazo de presentación de solicitudes é 
ata o 2 de marzo de 2015. Máis información BORM do 2 de febreiro de 2015.

Oferta de Emprego Público 2015 da Deputación de Pontevedra    
 
Martes, 03 Febreiro 2015 12:32

A Deputación de Pontevedra oferta 5 prazas (1 técnico administración xeral, 1 técnico medio contabilidade, 1 de auxiliar administra-
tivo, 1 técnico de infraestructuras  1 de auxiliar de información e xestión tributaria), polo sistema de oposición e concurso-oposición.

Máis información BOPPO do 26 de xaneiro de 2015.

Coidador de Vivenda Comunitaria da Terceira Idade Esporiz II en Monterroso    
 
Xoves, 05 Febreiro 2015 08:30

O Concello de Monterroso fai unha selección de persoal laboral para ocupar, con carácter laboral temporal, un posto de coidador de 
Vivenda Comunitaria da Terceira Idade Esporiz II.

O prazo para solicitar o posto estará aberto ata o 10 de febreiro de 2015.

Máis información no BOP de Lugo do 4 de febreiro de 2015 e na OMIX de Monterroso, teléfono 982 377 436.

www.monterroso.es

Xuíz de paz titular do Concello de Rábade    
 
Xoves, 05 Febreiro 2015 08:33

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia convoca a praza de xuíz de paz titular do Concello de Rábade.

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 18 de febreiro de 2015. Máis información no BOP de Lugo do 4 de febreiro de 2015.

Operario/a para o Concello de Sada    
 
Venres, 06 Febreiro 2015 08:18

O Concello de Sada convoca un proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/ha operario/a.

Requisitos:

- Estar en posesión do certificado de escolaridade, titulación equivalente ou superior.
- Estar en posesión do permiso de conducir B.
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O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 16 de febreiro de 2015.

Máis información no BOP de Coruña do 6 de febreiro de 2015 e na OMIX de Sada, teléfono 981 620 331.

Convocadas 64 prazas de auxiliar administrativo no Concello de Córdoba    
 
Venres, 06 Febreiro 2015 09:49

As prazas convocadas polo sistema de concurso-oposición son: (58 de auxiliar funcionario e 6 de réximen laboral indefinido).

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días habiles, contados a partir da publicación no BOE o 4 de febreiro de 2015.

Máis información www.boe.es

Convocadas 19 prazas para diplomados en traballo social interinos    
 
Venres, 06 Febreiro 2015 09:50

A Comunidade Autónoma de Castela e León, convoca polo sistema de méritos, estas prazas de persoal funcionario interino.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 10 de febreiro de 2015. Máis información BOJCyL do 4 de febreiro de 2014.

Convocada praza de xuíz de paz no Concello de Salceda de Caselas    
 
Venres, 06 Febreiro 2015 09:52

O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días desde a publicación no BOPPO o 4 de febreiro de 2015. Máis información boppo.

Auxiliar administrativo/a para a mancomunidade santa Águeda en Vilamarín    
 
Luns, 09 Febreiro 2015 09:02

A mancomunidade santa Águeda necesita un/ha auxiliar administrativo/a.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de febreiro de 2015.

Máis información no BOP de Ourense do 7 de febreiro de 2015.

Convocadas prazas de auxiliar administrativo no Concello de Godella (Valencia)    
 
Luns, 09 Febreiro 2015 09:06

As prazas convocadas polo sistema de concurso-oposición, son 5 de auxiliar administrativo, e 1 de conserxe subalterno.

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

Máis información BOE do 9 de febreiro de 2015. www.boe.es

Convocadas prazas de oficiais no Concello de Almendralejo (Badajoz)    
 
Luns, 09 Febreiro 2015 09:07

As prazas convocadas polo sistema de oposición son: 3 de oficial de obras, 1 de oficial de pintura, 3 1 de oficial de carpintería.

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

Máis información BOE do 9 de febreiro de 2014. www.boe.es

Convocadas 26 prazas de Policía Municipal no Concello de Madrid    
 
Luns, 09 Febreiro 2015 09:08

Estas prazas son convocadas polo sistema de oposición.

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

Máis información BOE do 9 de febreiro de 2015. www.boe.es
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NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PRIVADO

Auxiliar de Pisos en formación A Coruña    
 
Martes, 03 Febreiro 2015 08:03

Externa Team SL necesita incorporar una auxiliar de pisos para A Coruña.

Se buscan chic@s no sector de limpeza de hoteles, para formarse a vez que traballan.

A xornada será de 30 hrs. semanais.de traballo e 10 hrs. de formación a distancia.

Se require ser demandante de emprego inscrito no INEM . Mellor sen experiencia previa.

Contrato dun ano mínimo. Tipo de contrato formativo.

Xornada parcial de tarde.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxilar-de-pisos-en-formacion/a-corunna/1769548/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=hosteleria-turismo&utm_term=a-corunna

Comercial papelería A Coruña   
 
Martes, 03 Febreiro 2015 08:04

ADDECO líder mundial no sector de RRHH ofrece un servizo integral en todas as súas áreas: sellección, traballo temporal e fixo, exter-
nalización de servizos, etc.

Selección dun comercial de papelería para A Coruña.

Con funcións de captación e mantemento de carteira de clientes, para a venda de material de oficina, mobiliario e informática. Visitas 
a clientes de empresas privadas e organismos públicos de Santiago de Compostela e comarca.

Non se necesitan estudos particulares nin experiencia concretos.

Imprescindible experiencia no sector da papelería.

Posto estable, salario fixo mensual. Dietas.

Contrato de duración determinada.

ADECCO con domicilio social en Camino del Cerro de los Gamos, 3  28224 Pozuleo de Alarcón- Madrid.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-papeleria/a-corunna/1769689/?utm_source=empleate&utm_medium=agregador&utm_
campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=a-corunna

Empacador@s de pescado A Coruña    
 
Martes, 03 Febreiro 2015 08:09

Nortempo ETT SL selecciona empad@ra de pescado para Sada (A Coruña).

Funcións: empaquetado de pescado, colocación do mesmo segundo forma e tamaño.

Limpeza do pescado.

Se require experiencia previa de alomenos seis meses.

Disponibilidade para traballar por turnos de mañan e tarde.

Contrato temporal de duración determinada. Xornada completa.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/empacador-s-de-pescado/a-corunna/1769522/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=ingenieria-y-produccion&utm_term=a-corunna

Técnico multigremio de repacións no fogar   
 
Martes, 03 Febreiro 2015 08:16

Empresa de ámbito nacional adicada as reparacións e reformas no sector de asistencia no fogar, necesita incorporar un técnico para 
a área de A Coruña.

Traballamos para particulares e compañías de seguros.

Se require: experiencia mínima de cinco anos e estar neste momento en activo.
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Dado de alta no réxime de autónomos.

Carné de conducir e vehículo propio.

Ferramentas necesarias para o seu desempeño.

Coñecementos de internet a nivel usuario.

Incorporación a rede de traballadores/reparadores autónomos de sinistro de fogar tanto para particulares como compañías de seguros.
Tipo de contrato freelance.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-multigremio-de-reparaciones-del-hogar/a-corunna/1769110/?utm_
source=empleate&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=profesionales-artes-y-oficios&utm_term=a-corunna

Técnico de reparación de telefonía mobíl para A Coruña    
 
Martes, 03 Febreiro 2015 08:25

Se necesita técnico para reparación de telefonía móbil en A Coruña.

Traballo estable, xornada completa e soldo segundo convenio.

Disponibilidade para desplazarse e recibir formación en sede central en Pontevedra.

Se require: experiencia laboral neste ámbito alomenos de dous anos.

Formación reglada de Ciclo Medio en equipos electrónicos de consumo ou Ciclo Superior en Sistemas de Telecomunicación.

Se valorará experiencia en atención ó cliente.

Coñecementos amplos en software android avanzado e windows mobile avanzado.

Carné de conducir e vehículo propio.

Xornada completa e contrato indefinido.

http://www.trabajando.es/empleos/oferta/172300/tecnico-reparacion-de-telefonia-movil--la-coruna.html?utm_source=sepe&utm_
medium=Xml&utm_campaign=sepe

Farmaceutico/a en Vigo    
 
Martes, 03 Febreiro 2015 08:34

Oferta de emprego como farmaceutico/a en EGA consultores de Vigo (Pontevedra).

EGA consultores empresa de RRHH selecciona farmaceutico/a para Farmacia na península do Morrazo.

A persoa seleccionada se encargará da atención debida a clientes de servizo farmaceutico:

Conservación e dispensación dos medicamentos e produtos sanitarios.

Consello e venda de produtos de parafarmacia, dietetica e todo o relacionado coa saúde.

Información sobre tratamentos farmacolóxicos.

Vixiancia e control de receitas médicas.

Realización de pedidos, etc.

Se require a titulación de ldo. en Farmacia.

Habilidades informáticas.

Xornada completa.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/farmaceutico-a/pontevedra/1769499/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=sanidad-salud-y-servicios-sociales&utm_term=pontevedra

Desenvolvedor/a informático/a. para Lugo    
 
Martes, 03 Febreiro 2015 08:42

ADECCO líder mundial como empresa do sector de RRHH selecciona un desenvolvedor/a informático/a para Lugo.

Con funcións: implementación de diferentes aplicacións corporativas, e conservación e mantemento das existentes.

Se require experiencia previa dun ano mínimo.
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Coñecementos de PHP 5.x en paradigma completo orientado a obxectos.

Javascript/ECMAScrip 3rd Edition.

Lenguajes de marcado: HTML, XML, JSON.

Lenguajes de estilo: CSS2/3.

Experiencia de trabajo en equipo Git.

Entorno de desarrollo: Eclipse, Netbeans.

Bases de datos MySQL. Dominio de SQL.

Incorporación inmediata.

Soldo segundo convenio.

Xornada laboral completa.

Contrato de duración determinada.

ADECCO con domicilio social en Camino del Cerro de los Gamos, 3  28224 Pozuleo de Alarcón- Madrid.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/desarrollador-a-informatico/lugo/1769475/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=tecnologia-e-informatica&utm_term=lugo

Comercial Inmobiliario (zona A Coruña)    
 
Xoves, 05 Febreiro 2015 08:03

Gestión de Activos Taurus Ibérica necesita incorporar un comercial inmobiliario para zona A Coruña.

Funcións: de compra-venda de inmobles a través de  atención telefónica e seguimento dos potenciais compradores. Asesoramento ó 
cliente. Formalización do proceso de venda do inmoble.

Se require experiencia comercial previa no proceso de venda, e tamén no tema de seguros bancarios.

Procesos de compra venda de activos bancarios.

Apostamos por unha persoa emprendedora.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-inmobiliario-zona-de-a-corunna/a-corunna/1770690/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=construccion-e-inmobiliaria&utm_term=a-corunna

Técnicos comerciais A Coruña    
 
Xoves, 05 Febreiro 2015 08:09

Empresa dedicada á optimización e aforro  de auga e tratamentos, necesita incoporar 15 postos de técnicos/as comerciais.

O comercial ofrecerá a mellor tecnoloxía medioambiental para o tratamento físico da auga.

Tamén tratara o tema de captación de clientes.

Se require:

Experiencia no sector enerxético.

Se necesita ter unha boa carteira de clientes.

Incorporación inmediata.

Altas comisións mensuais por captación de clientes, e prolongadas durante todo o ano.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnicos-as-comerciales/a-corunna/1770839/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=a-corunna

Asociado (comercial-coach) A Coruña    
 
Xoves, 05 Febreiro 2015 08:22

O grupo LMI/SMI-Spain compañía internacional, pioneira e líder mundial no área de Desenvolemento Organizacional e liderazgo per-
soal (executive&persoal coaching), necesita incorporar un asociado comercial en A Coruña.

Traballara as ordes dun Director por conta propia.e dependendo de él.
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Aprendendo a comercializar os programas, acompañando ó director, ademais contribuindo a venda dos programas, captando clientes e 
realizando diversas tarefas segundo a estratexía comercial.

Aprendendo a realizar obradoiros de traballo e facilitación/coaching dos distintos programas.

Programas como:

Eficacia da productividade persoal.

Eficacia da dirección de persoas.

Mellora do rendemento e organización persoal.

Xestión directiva.

Fixación de metas.

Venda creativa.

Se require experiencia no campo de coaching/consultoría/formación.

Certificado de coaching.

Habilidades sociais cun alto nivel de empatía.

Ampla experiencia e coñecemento no mundo empresarial.

O seleccionado recibirá un extenso plan de formación.

Contrato de distribución autónomo/freelance.

http://www.lmi-spain.com/

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asociado-comercial-coach/a-corunna/1770575/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=a-corunna

Elaborador de temarios de Veterinaría A Coruña    
 
Xoves, 05 Febreiro 2015 08:29

Campus training é unha empresa dedicada a formación aberta. Os nosos cursos levan comercializándose máis dunha década.

Seleccionamos persoal docente para elaboración de temarios no área de Axudante Técnico/a de Veterinaría.

Se require:

Ldo. ou Grado de Veterinaría.

Experiencia docente.

Experiencia na redacción de contidos didácticos.

Manexo de ferramentas de tutorización e learning e creación de contidos dixitais.

Contratación mercantil para a elaboración de temarios.

Posibilidades reais de colaboración a longo prazo.

Contrato de autónomo ou freelance. Xornada laboral indiferente.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/elaborador-de-temarios-de-veterinaria/a-corunna/1770380/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=educacion-formacion&utm_term=a-corunna

Programadores de JAVA para Santiago de Compostela    
 
Xoves, 05 Febreiro 2015 08:37

EGA Consultores busca cinco programadores para importante empresa do sector tecnolóxico de Santiago de Compostela. Profesionais 
en JAVA/J2EE.

Se require:

Enxeñeiros técnicos en informática. (Xestión de sistemas).

Experiencia de dous anos como programador de JAVA.
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Coñecementos de JAVA e J2EE.

Coñecementos no uso de metoloxía UML e enterprise arquitect.

Experiencia e coñecementos en servidores de aplicacións Jboss.

Experiencia e coñecementos en entorno de desenvolvemento eclipse e integración con Maven.

Coñecementos de inglés e francés.

Bo traballo en equipo.

Orientación o cliente.

Xornada laboral completa.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/programadores-java/a-corunna/1770732/?utm_source=empleate&utm_medium=agregador&utm_
campaign=trafico&utm_content=tecnologia-e-informatica&utm_term=a-corunna

Consultor de calidade Santiago de Compostela    
 
Xoves, 05 Febreiro 2015 08:43

AURA busca incorporar un consultor/a de calidade para Santiago de Compostela, para importante empresa multinacional IT.

Experiencia en PMO e oficinas de calidade con dominio de ferramentas ofimáticas, fundamentalmente EXCEL.

Experiencia en proxectos das Administracións Públicas.

Coñecementos en metodoloxías e estándares de xestión de proxectos & calidade (ISO 9001, ITIL, e ISO 20000).

Proxecto estable e remuneración acorde coa calidade do candidato.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/consultor-calidad/a-corunna/1770626/?utm_source=empleate&utm_medium=agregador&utm_
campaign=trafico&utm_content=tecnologia-e-informatica&utm_term=a-corunna

Promotor para Pontevedra    
 
Xoves, 05 Febreiro 2015 08:53

Oferta de emprego de promotor/a de EUROVENDEX para Pontevedra.

ADECCO líder mundial como empresa dedicada os RRHH (ADECCO outsourcing) selecciona un promotor/a de telecomunicacións para 
empresa con superficie comercial en Vigo (Pontevedra).

Con funcións de impulsar vendas da marca.

Optimización de espazos.

Velar pola  exposición do produto aconsellado.

Control de stocks.

Se require estudos de bacharelato e experiencia dun ano en posto semellante.

Tamén experiencia dun ano como comercial de novas tecnoloxías e telecomunicacións.

Estudos universitarios recoñecidos no área de telecomunicacións, audiovisuais, informática, fotografía, etc.

Interese polas novas tecnoloxías.

Contrato por obra e servizo a tempo parcial.

ADECCO con domicilio social en Camino del Cerro de los Gamos, 3  28224 Pozuleo de Alarcón- Madrid.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/promotor-a/pontevedra/1770364/?utm_source=empleate&utm_medium=agregador&utm_
campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=pontevedra



Revista 
  Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil

9 Febrero de 2015 - Revista 1007 21

Ofertas Servizo Público de Emprego 06/02/2015      
 
Venres, 06 Febreiro 2015 08:13

Condutores de camión, en xeral

- Localidade: Caldas de Reis (Pontevedra)

- Nº oferta: 12/2015/310

- Data: 06/02/2015

- Requisitos: condutor de camión con carné C+E, mercaderías perigosas e experiencia en rutas nacionais.

Operadores de máquina industrial de coser á plana, agás peletería, calzado, marroquinería e guantería de pel

- Localidade: Carballo (A Coruña)

- Nº oferta: 12/2015/15

- Data: 06/02/2015

- Requisitos: operario/a de máquina plana e remalladora con experiencia para taller de camisería.

Empregados/as de fogar (internos)

- Localidade: Verín (Ourense)

- Nº oferta: 12/2015/310

- Data: 06/02/2015

- Requisitos: necesítase empregado/a de fogar en réxime interno.

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

Asesor comercial ING A Coruña    
 
Venres, 06 Febreiro 2015 09:19

ING Nationale Nederlanden compañia aseguradora e de xestión de activos a nivel mundial necesita incorporar dous asesores comer-
ciais para A Coruña.

Requisitos: Estudos de ESO ou equivalente. Preferiblemente titulado medio en Económicas, Empresariais, ADE ou Xestión comercial 
e marketing.

Informática a nivel usuario.

Se necesitan comerciais proactivos, con empatía e altas dotes comunicativas, capacidade de traballo en equipo e orientación ó cliente 
e venda.

Se valorará a experiencia en vendas e coñecementos en produtos e servizos financeiros e aseguradores.

Contrato de autónomo ou freelance.

Xornada indiferente.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asesor-comercial-a-corunna/a-corunna/1767874/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=a-corunna

Subgobernante A Coruña    
 
Venres, 06 Febreiro 2015 09:20

Debolan Soluciones de RRHH selecciona cinco postos de subgobernante para Hotel ubicado en A Coruña.

Con funcións de limpeza de habitacións.

Traballo de apoio na distribucións de tarefas e equipos de traballo.

Formación e acompañamento das novas incorporacións.

Se require experiencia contrastada como camareira de pisos e tarefas de supervisión de hoteis de catro e cinco estrelas.

Disponibilidade horaria.

Persoa dinámica, activa e seria.

Xornada de traballo parcial.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/subgobernante-a-a-corunna/a-corunna/1729614/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=hosteleria-turismo&utm_term=a-corunna
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Entrenador persoal en A Coruña    
 
Venres, 06 Febreiro 2015 09:30

Oferta de emprego como entrenador persoal en electrofitness B&D en A Coruña.

Como entrenador persoal contas coas habilidades para manter unha carteira de clientes motivados.

F.a.s.t te aportará unha exclusiva formación de 80 hrs. en todos os programas en entrenamento, comunicación, xestión e técnicas de 
venda.

Se requiren estudos mínimos de licenciados ou graduados en INEF (CAFYD) ou licenciados/graduados en fisioterapia.

Experiencia mínima dun ano.

Con amplos coñecementos en fitness.

Orientado ó cliente. Con boa imaxen e presenza.

Debes ser un bo profesional da actividade física, apasionado polo exercicio e o benestar.

Experiencia demostrable como entrenador persoal.

Tipo de contrato autónomo ou contrato laboral. Xornada laboral indiferente.

Salario 900 euros ata 2300 euros brutos mes. (21.000 euros ano).

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/entrenador-personal/a-corunna/1769659/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=educacion-formacion&utm_term=a-corunna

Director Asociado A Coruña    
 
Luns, 09 Febreiro 2015 08:53

Aicad Bussines School escola destacada no sector da formación bonificada e de consultoría en tecnoloxías da información precisa 
para o seu proxectos expansión nacional.

Funcións de coñecemento da realidade empresarial na zona do seu entorno.

Experiencia comercial en venda de servizos ou produtos a empresas o, no seu defecto, ter desenvolvido algunha actividade dentro do 
ámbito empresarial e de persoas con postos de responsabilidade na empresa. Valorándose RRHH, Xerencia, Dirección Comercial, etc.
Se valorará positivamente experiencia en el ámbito da formación e eventos In Company, venda MBA, Maestrías e cursos e-learning.

Contrato laboral de autónomo ou freelance.

Salario bruto ano 96000 euros.

Asesoras de cosmética    
 
Luns, 09 Febreiro 2015 09:09

Empresa de máis de 45 anos de experiencia vendendo e elaborando cosmética de alta calidade, inspirada na natureza necesita in-
corporar asesoras para A Coruña.

Funcións de ofrecer os nosos produtos a través de catálogo a particulares e conseguir finalizar a venda con éxito cun porcentaxe de 
beneficio do 23 ata 40%.

Se requiren persoas proactivas, con entusiamo, serias e responsables.

No se require experiencia previa.

Beneficios segundo vendas realizadas.

Produtos cunha óptima relación calidade/precio.

Horarios flexibles e adaptables a calquera outra actividade.

Sen inversión algunha.

Pode probar sen compromiso a ver como lle vai.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asesoras-de-cosmetica/a-corunna/1771898/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=a-corunna




