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NOVAS E ACTIVIDADESEN PORTADA

Orden sobre os prezos carnés mocidade e instalacións xuvenís 2015  
 
Martes, 30 Decembro 2014 07:51

Orden para establecemento dos prezos privados correspondentes a prestación de servizos nas instalacións xuvenís e expedición de 
carnés dirixidos a mocidade durante o ano 2015.

- Os prezos que se recollen nesta Orden son os seguintes:

- Os prezos exixibles pola prestación de servizos e actividades en campamentos albergues, residencias e demais instalacións de xu-
ventude, xestionados pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, da Consellería de Traballo e Benestar.

- Os prezos relativos á expedición do carné xove, carnés de alberguista, nas súas diferentes modalidades e carnés TIVE.

Estes prezos non serán aplicables as persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 %, que terán dereito á expedi-
ción gratuíta destes carnés. Estes prezos enténdense, se é o caso, co IVE incluído.

Os/as membros de familia que teñan o título de familia numerosa poderán ter un desconto de ata un 50% sobre os prezos relativos ás 
actividades promovidas pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado no programa Campaña de verán.

As persoas usuarias do carné xove poderán obter descontos de ata un 25 % nas actividades promovidas pola Dirección Xeral de Xuven-
tude e Voluntariado. A porcentaxe de desconto aplicable en cada caso especificarase no folleto informativo de cada un dos programas 
e actividades que se leven a cabo.

O listado de prezos de instalacións e carnés poden visualizarse no seguinte enlace:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141230/AnuncioCA05-191214-0001_gl.pdf

Maís información: Diario Oficial de Galicia do 30 de decembro de 2014. Número 249.

Currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato  
 
Xoves, 08 Xaneiro 2015 08:15

No BOE do 3 de xaneiro de 2015 publícase o Currículo básico do bloque de materias troncais e 
de materias específicas da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, así como dos 
Elementos transversais:

Elementos transversais:

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación.

2. Os currículos buscarán o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou 
contra persoas con minusvalidez e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición 
ou circunstancia persoal ou social.

A aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos va-
lores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o 
respecto aos home e mulleres por igual, ás persoas con minusvalidez e o rexeitamento á violencia terrorista, a pluralidade, o respecto 
ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.

A programación docente debe comprender en todo caso a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con minus-
validez, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como 
feito histórico.

Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación.

Incorporaranse elementos curriculares relacionados co desenvolvemento sostible e o medio, os riscos de explotación e abuso sexual, o 
abuso e maltrato ás persoas con minusvalidez, as situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das Tecnoloxías da Informa-
ción e a Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes.

3. Os currículos buscarán o desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor, á adquisición de competencias para a creación 
e desenvolvemento dos diversos modelos de empresas e ao fomento da igualdade de oportunidades e do respecto ao emprendedor 
e ao empresario, así como á ética empresarial. As Administracións educativas fomentarán as medidas para que o alumnado participe 
en actividades que lle permita afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a 
autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.

4. A actividade física e a dieta equilibrada deben formar parte do comportamento xuvenil. Para estes efectos, promoverase a práctica 
diaria de deporte e exercicio físico por parte dos alumnos e alumnas durante a xornada escolar.



Revista 
  Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil

12 Enero de 2015 - Revista 1003 3

5. No ámbito da educación e a seguridade vial, promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de 
tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario das vías, en calidade de peón, viaxeiro e condutor 
de bicicletas ou vehículos a motor, respecte as normas e sinais, e favorézase a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 
diálogo e a empatía con actuacións axeitadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.

Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables:

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf

Axudas para a matrícula universitaria en Galicia  
 
Venres, 09 Xaneiro 2015 07:27

A Consellería de Educación convoca axudas destinadas a financiar os gastos derivados da ma-
trícula no curso académico 2014/15 dos alumnos e alumnas de segundo e posteriores cursos ma-
triculados en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, licenciatura, 
diplomatura, enxeñaría, arquitectura, enxeñaría técnica ou arquitectura técnica nunha universidade 
do Sistema universitario de Galicia.

Requisitos:

1. Non estar en posesión dunha titulación universitaria do mesmo nivel ou superior ao correspondente aos estudos para os cales 
solicita a axuda.

2. Estar matriculado en segundo e posteriores cursos nunha universidade do Sistema universitario de Galicia no curso académico 
2014/15 dun mínimo de 60 créditos en ensinanzas conducentes a unha titulación de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñaría, ar-
quitectura, enxeñaría técnica ou arquitectura técnica, agás o alumnado a que lle reste un número inferior de créditos para rematar 
os seus estudos, que deberá de estar matriculado de 45 créditos como mínimo.

3. Ter sido beneficiario/a da bolsa de carácter xeral do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte no curso 2013/14 e non tela obtido 
no curso 2014/15.

4. Ter superado no curso 2013/14 a seguinte porcentaxe dos créditos matriculados, excluíndo os validados, recoñecidos ou adaptados:

• En estudos pertencentes á rama de coñecemento de Ensinanzas Técnicas (enxeñaría ou arquitectura), igual ou superior ao 60 
% e menos do 65 %.

• En estudos pertencentes ás ramas de Artes e Humanidades ou de Ciencias Sociais e Xurídicas, igual ou superior ao 80 % e 
menos do 90 %.

5. Non estar incluídos nos casos de exención total de matrícula.

6. Que a renda da unidade familiar non supere os seguintes limiares:

- Familias de 1 membro: 14.112 €
- Familias de 2 membros: 24.089 €
- Familias de 3 membros: 32.697 €
- Familias de 4 membros: 38.831 €
- Familias de 5 membros: 43.402 €
- Familias de 6 membros: 46.853 €
- Familias de 7 membros: 50.267 €
- Familias de 8 membros: 53.665 €

Contía da axuda:

A dotación asignada a cada beneficiario/a será a do importe total da matrícula, incluídas as taxas, que será dun máximo de 862,9 € 
para as titulacións encadradas dentro da rama de Enxeñaría e Arquitectura e dun máximo de 618,1 € para as titulacións encadradas 
dentro da rama de Artes e Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas.

O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 16 de febreiro de 2015. 

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED441D

Máis información no DOG do 9 de xaneiro de 2015 e en www.edu.xunta.es

Entradas pra ver o Compostela - Real Valladolid  
 
Luns, 12 Xaneiro 2015 07:54

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 Real Valladolid que se 
celebrará o día 1 de febreiro, no Estadio Municipal de San Lázaro.

Podes participar enviando xa o formulario ata as 9.00 h do martes, día 26 de xaneiro 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.
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GAÑADORES (publicarase aqui o resultado do sorteo o día 26 de xaneiro).

NOVAS FORMACION            OUTROS CURSOS

A profesión do Guía de Turismo: Tipoloxías e competencias       
Venres, 09 Xaneiro 2015 07:43

A UNED de Ourense convoca o curso "A profesión do Guía de Turismo: Tipoloxías e competencias"

Datas: do 19 de febreiro ao 18 de marzo, en horario de mañá 9 a 14 horas. Terá unha duración de 60 horas.

Lugar: Centro UNED de Ourense.

Director do curso: Prof. Dr. José Antonio Fraiz Brea-Universidade de Vigo.

Docente: Ana Belen Otero Paradela, guia de turismo e Máster en Dirección e Planificación de Turismo.

O curso está homologado pola Xunta de Galicia para os guías de turismo de Galicia.

Información e matrícula:

http://extension.uned.es/actividad/8542&codigo=LPDGD

Curso para obter o certificado de aptitude de profesor de formación vial       
Luns, 12 Xaneiro 2015 08:37

A Dirección Xeral de Tráfico (DGT) convoca un Curso para obter o certificado de aptitude de profesor de formación 
vial. O curso, que terá carácter teórico e práctico, constará de dúas fases: unha de ensino a distancia e outra de for-
mación presencial no centro onde o curso se celebre.

As quendas da fase de presencial terán lugar en Alicante, Cantabria, Madrid, Málaga, As Palmas de Gran Canaria, Pal-
ma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Valladolid e Zaragoza.

Proba previa de selección: 

As persoas aspirantes serán sometidas a unha proba previa de selección que consistirá na realización de dúas probas eliminatorias, 
unha teórica e outra práctica. 

A proba teórica, que versará sobre normas relativas a condutores, vehículos e circulación, sinais reguladores da circulación e cues-
tións de seguridade vial, terá carácter eliminatorio. Consistirá en contestar por escrito, en impreso facilitado ao efecto, a un cuestio-
nario de 30 preguntas, seguindo un sistema de elección múltiple.

A proba práctica versará sobre técnica e dominio da condución e circulación en vías abertas ao tráfico, e terá unha duración mínima 
de 25 minutos.

Requisitos:

Estar en posesión do título de Educación Secundaria Obrigatoria ou de Técnico (Formación Profesional de Grao medio) ou acreditar 
documentalmente que se posúen estudos equivalentes ou superiores.

Ser titular do permiso de condución da clase B que habilita para conducir vehículos con cambio de marchas manual, polo menos, 
cunha antigüidade mínima de dous anos.

Posuír as condicións psicofísicas e psicotécnicas que actualmente se esixen para a obtención dun permiso do grupo 2.

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

Máis información no BOE do 9 de xaneiro de 2015 e en www.dgt.es

NOVAS FORMACION            CURSOS DE TEMPO LIBRE

Curso de Monitor de actividades de tempo libre en Betanzos       
Mercores, 07 Xaneiro 2015 11:14

A Escola de tempo libre Querqus organiza un curso de Monitor de actividades de tempo libre no Espazo Vove de Betanzos dende o 
7 de febreiro ao 16 de maio de 2015.

As preinscricións poden formalizarse no propio Espazo Xove de Betanzos no teléfono 981 774 089, en horario de tarde ou no correo: 
cxbetanzos.traballo@xunta.es, tamén podes apuntarte no correo etlquerqus@gmail.com
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Datas:

Febreiro 7, 14, 21-22, 28
Marzo 7, 14, 21-22, 28
Abril 11-12, 18, 25-26
Maio 1-2-3, 9, 16

Horarios: de 9 a 14 horas e de 16 a 21 horas.

Prezo xeral: 250 €.

Prezo especial 240 € (carné xove, desempregados, membros de AAXX).

Requisitos:

- Ser maior de idade.

- Posuir, a lo menos, algunha das seguintes titulacións: Graduado Escolar (EXB), Graduado en Educación Secundaria ou equivalente, 
Técnico auxiliar en formación profesional ou equivalente.

Unha vez rematado o curso, e se a avalición é positiva, comeza o periodo de prácticas (12 días de campamento ou 150 horas de traballo 
nunha asociación adicada ó tempo libre). Cando se supere a fase de prácticas otorgarase o título oficial de Monitor de actividades de 
tempo libre.

Máis información na Escola de Tempo libre Querqus, teléfono 629 628 179.

Curso de Monitor de actividades de tempo libre en Vigo       
Mercores, 07 Xaneiro 2015 12:38

A Escola de tempo libre Actex organiza un curso de Monitor de actividades de tempo libre en Vigo 
dende o 26 de xaneiro ao 23 de marzo de 2015.

Horarios de 9:30 a 14:30.

Requisitos: maiores de 18 anos e en posesión do título de ESO.

Máis información na Escola de tempo libre Actex, www.actex.es

Curso de Monitor de tempo libre en Vigo       
Mercores, 07 Xaneiro 2015 12:53

A Escola de tempo libre Aika organiza un curso de Monitor de actividades de tempo libre en Vigo 
dende o 19 de xaneiro ao 23 de marzo de 2015.

Horarios de 9:00 a 14:00.

Requisitos: maiores de 18 anos e en posesión do título de ESO.

Máis información na Escola de tempo libre Aika, teléfono 886 112 484.

www.aikaformacion.com

BOLSAS E AXUDAS CONVOCATORIA XERAL

Convocadas 25 bolsas Fundación ICO-China
 
Luns, 12 Xaneiro 2015 10:05

Convocadas pola Fundación ICO estas 25 bolsas dirixidas a persoas co título de grao, licenciado ou enxeñeiro superior, con un coñece-
mento mínimo de chino mandarín, e inglés. Máis información www.fundacionico.es

BOLSAS E AXUDAS IDIOMAS

Fundación ICO-Bolsas China 2015-2016
 
Luns, 12 Xaneiro 2015 08:51

A Fundación ICO convoca un total de 25 bolsas, cunha duración de 9 meses, coa intención de facilitar aos mozos españois e estranxei-
ros un achegamento a China no ámbito lingüístico e económico para favorecer as relacións entre ambos os dous países. A estrutura 
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do programa consta nun curso académico nunha universidade chinesa; as materias de estudo son 
chinés mandarín complementado con aspectos económicos da realidade chinesa.

Estas bolsas están destinadas preferentemente a candidaturas das áreas de Administración e Direc-
ción de Empresas, Empresariales, Ciencias Económicas e Comercio Internacional.

Requisitos

Poderán solicitar as bolsas aquelas persoas de nacionalidade española que nacesen a partir do 1 de 
xaneiro de 1976. Deberán estar en posesión do título de Grado, Licenciado ou Enxeñeiro Superior, 

cun coñecemento mínimo de chinés mandarín, dominio de inglés e unha experiencia profesional polo menos dun ano en ámbitos rela-
cionados cos seus estudos de licenciatura ou grao.

Dotación

Matrícula do curso, gastos de aloxamento en residencia universitaria, ata 2.000 € como axuda ao traslado de España a China, seguro 
médico e 4.400 € anuais para gastos persoais.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 16 de febreiro de 2015.

Máis información en www.fundacionico.es/index.php?id=98

BOLSAS E AXUDAS MOBILIDADE

Axuda complementaria do Programa Erasmus
 
Mercores, 07 Xaneiro 2015 07:50

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca axudas complementa-
rias ao programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, destinadas aos estudantes selec-
cionados polas universidades do Sistema Universitario de Galicia ou polos centros asociados 
da UNED en Galicia para participar no citado programa de mobilidade universitaria durante o 
curso 2014/2015.

Requisitos: 

a) Ser cidadán da Comunidade Europea ou estranxeiro non comunitario con residencia legalizada no Estado.

b) Estar matriculado no curso 2014-2015 en calquera das universidades públicas do Sistema Universitario de Galicia ou nos centros 
asociados da UNED nesta comunidade autónoma para realizar estudos universitarios oficiais conducentes aos títulos universitarios 
de graduado, licenciado, arquitecto, enxeñeiro, diplomado, mestre, arquitecto técnico e enxeñeiro técnico.

c) Participar no programa de mobilidade universitaria con autorización da universidade de orixe e ser beneficiario da axuda ache-
gada pola Unión Europea no marco do Programa de aprendizaxe permanente para participar na acción de mobilidade para estudos 
dentro do Programa Erasmus ou do Goberno de Suíza.

A duración mínima da estadía deberá ser de tres meses e a máxima de nove meses.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 3 de febreiro de 2015.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED417A

Máis información no DOG do 2 de xaneiro de 2015 e en www.edu.xunta.es

Poden fasacerse consultas en: orientacion.sug@edu.xunta.es

Bolsas para estudar bacharelato en Canadá e en EE.UU.
 
Xoves, 08 Xaneiro 2015 07:33

A Fundación Amancio Ortega convoca 200 bolsas para alumnos do sistema educativo de 
España, interesados en estudar en Canadá e en EE.UU. un ano escolar equivalente ao primeiro 
ano de Bacharelato.

Requisitos:

Estar inscrito como alumno de 4º de ESO nun centro de ensino de calquera Comunidade 
Autónoma do territorio español.

Nota media mínima de 7,5 puntos en 3º da ESO.

Nota final da materia de inglés en 3º de ESO, mínima de 8,00 puntos.

Non ter gozado con anterioridade dun ano académico no estranxeiro, durante ningún dos cursos equivalentes a 1º, 2º ou 3º 
da ESO.

A solicitude farase a través do formulario de inscrición dispoñible na páxina web www.becas.faortega.org
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O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de febreiro de 2015.

Máis información en www.becas.faortega.org

PREMIOS E CONCURSOS  PREMIOS E CONCURSOS

III Certame de banda deseñada "AXI" 
 
Xoves, 08 Xaneiro 2015 12:27

O IES Arcebispo Xelmírez e a Secretaría Xeral de Política Lingüística convocan o terceiro certame 
de banda deseñada “AXI”, no que participan os departamentos de debuxo, artes plásticas e imaxe, 
ademais do equipo de dinamización da lingua galega e a biblioteca do centro.

A través deste concurso, aberto á participación de estudantes de ensinanza secundaria, bacharelato 
e ciclos formativos de toda a comunidade autónoma galega, procurase o fomento do noso idioma e 
da creatividade entre o alumnado galego a través da banda deseñada.

Bases:

1. Participación

Poderá participar todo o colectivo de estudantes de Galicia, en dúas categorías diferenciadas por idades:

- Alumnado de entre 12 e 16 anos.

- Alumnado de 16 anos en diante.

2. Temática

O tema será de libre elección.

3. Formato

Cada participante presentará un único traballo, en lingua galega, cunha extensión non inferior a dúas páxinas nin superior a dez 
páxinas Din-A4. Será decisión dos autores ou das autoras a técnica a empregar e a presenza ou non da cor nas obras.

4. Autoría

Poderá ser individual ou colectiva, se ben a concesión dos premios para cada unha das categorías non variará en función dese factor.

5. Prazo de presentación de traballos

Quen desexe participar no certame deberá enviar os traballos, a través do centro educativo, ao enderezo certameax1@gmail.com, 
no que ha de achegar a seguinte información: nome e apelidos, idade, DNI, categoría na que participa e o nome e enderezo do 
centro no que estean matriculados.

O prazo de presentación irá desde o día 31 de xaneiro ao 16 de marzo de 2015, ambos os dous incluídos.

6. Presentación dos traballos

- Os traballos presentados deben indicar en que categoría concursan.

- Os traballos enviados por correo electrónico presentaranse en formato PDF, no enderezo certameax1@gmail.com, cun peso 
máximo de arquivo de 10MB.

- Se o envío fose a través do correo postal, o traballo mandarase nun sobre pechado no que figure o título da obra e o pseudónimo 
elixido polo autor ou autora e a categoría na que concursa; dentro, noutro sobre tamén pechado, incluiranse os datos persoais 
indicados anteriormente.

En calquera caso, garantirase o anonimato das obras.

7. Xurado

Estará formado por creadores/as ou artistas, así como por unha representación das entidades convocadoras.

O xurado poderá declarar os premios desertos ou facer nomeamentos específicos se a calidade dos traballos así o esixise.

8. Premios

Ademais da publicación na rede dos traballos finalistas, establécense os seguintes premios para ambas categorías (alumnado de 
entre 12 e 16 anos e alumnado de 16 en diante):

1º premio: 500 €

2º premio: 200 €

Máis información en:  www.edu.xunta.es/centros/iesarcebispoxelmirez/system/files/BasesIIICertameDeBandaDes.pdf
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 NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PUBLICO

Convocataria Selección dun/dunha Monitor/a Sociocultural e de Turismo. A Fon-
sagrada    
 
Martes, 30 Decembro 2014 08:34

Por acordo da Xunta de Goberno Local do Concello da Fonsagrada de data 16 de decembro de 2014 aprobáronse as bases para a 
contratación temporal dun/dunha monitor/a sociocultural e de turismo. Contrato de duración determinada por obra ou servizo.

Duración: Desde a súa formalización ata o 31/12/2015. 

Sistema selectivo: Concurso de méritos e proba práctica.

Lugar e prazo de presentación das solicitudes: No rexistro do Concello da Fonsagrada no prazo de 10 días hábiles contados 
a partir do seguinte á publicación deste anuncio (non se consideraran días hábiles o 24 e o 31 de decembro). Se o último día 
coincidise en inhábil ou en sábado o prazo quedará prorrogado ata o seguinte día hábil. No caso de presentarse a solicitude en 
rexistro distinto ao do Concello da Fonsagrada deberá adiantarse por fax copia da instancia dentro do prazo de presentación das 
instancias.

Documentación a presentar: Solicitude, documentación xustificativa dos méritos e xustificante de ter aboado a taxa por dereitos de exame.

Taxas por dereitos de exame: 15 € a ingresar na conta do Concello nº ES12 2080 0118 4331 1000 0028.

As bases completas están expostas no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello da Fonsagrada (www.fonsagrada.org).

Bases para cubrir unha praza de técnico auxiliar deportivo    
 
Martes, 30 Decembro 2014 08:50

Esta convocatoria ten por obxecto cubrir interinamente, por razóns de urxencia e necesidade, unha praza de TECNICO AUXILIAR DEPOR-
TIVO, do grupo C2, encadrada na escala de admón especial, subescala técnica, nivel 16.

A selección levarase a cabo mediante o sistema de concurso-oposición libre.

Posuír ou en estar en condicións de obter o título CONDUCION DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS NO MEDIO NATURAL (FPI) 
equivalente ou superior, o día en que remate o prazo de presentación de instancias.
O prazo para presentar as solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ó da publicación da convocatoria no 
Boletín Oficial da Provincia.

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2014/12/30/2014021901.

Máis información: Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do martes 30 de decembro de 2014, núm. 250.

Dous peóns para servizos varios en Entrimo    
 
Xoves, 08 Xaneiro 2015 08:53

O Concello de Entrimo fai unha convocatoria para a contratación de dous peóns para servizos varios.

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

Máis información no BOP de Ourense do 8 de xaneiro de 2015 e na OMIX de Entrimo, teléfono 988 434 666.

Un/unha axente Tic para o Concello de Manzaneda    
 
Xoves, 08 Xaneiro 2015 09:31

O Concello de Manzaneda necesita contratar temporalmente un/unha axente Tic para o centro da rede de centros para a moderniza-
ción e inclusión tecnolóxica (rede Cemit) do concello.

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

Máis información no BOP de Ourense do 7 de xaneiro de 2015 e na OMIX de Manzaneda, teléfono 988 333 043.

Profesor/a de educación de adultos no Concello de Teo    
 
Venres, 09 Xaneiro 2015 08:51

O Concello de Teo necesita contratar durante seis meses un/ha profesro/a de educación de adultos.
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Requisitos:

Estar en posesión dunha licenciatura ou grao equivalente.

Estar en posesión do master ou curso de aptitude pedagóxica

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 19 de xaneiro de 2015.

Máis información en www.teo.gal

Convocada bolsa de emprego de laboral fijxo de persoal de secretaría/oficina 
na UE    
 
Luns, 12 Xaneiro 2015 10:02

A Unión Europea, convoca esta bolsa de traballo nos ámbitos de apoio administrativo, financieiro e de secretaría, requiríndose un 
nivel de ensino superior de ó menos un ano ou tres de ensino secundario ou FP.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 10 de febreiro de 2015.

Máis información DOUE do 8 de xaneiro de 2015.

Convocadas 20 prazas da escala de funcionarios de administración local con 
habilitación nacional    
 
Luns, 12 Xaneiro 2015 10:03

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, convoca estas prazas polo sistema de oposición.

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días desde a publicación no BOE do 9 de xaneiro.

Máis información BOE 9 de xaneiro 2015.

Convocadas 880 praza de enfermería ou equivalente no Servizo Canario de 
Saúde    
 
Luns, 12 Xaneiro 2015 10:05

O Servizo Canario de Saúde, convoca 882 prazas de enfermería polo sistema de concurso-oposición.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 15 de xaneiro de 2015.

Máis información BOC do 15 de xaneiro de 2015.




