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EN PORTADAEN PORTADA

A campaña de verán ofertará este ano máis de 8.500 prazas e incorporará 
unha nova programación para os maiores de 14 anos
 
Xoves, 26 Marzo 2015 07:49

A campaña de verán, que organiza a Consellería de Traballo e Benestar, ofertará este ano máis de 
8.500 prazas e incorporará, como principal novidade, unha nova programación en campamentos 
para os maiores de 14 anos.

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, presentou hoxe en rolda de prensa 
esta programación que inclúe: campamentos para menores de entre 9 e 17 anos, oferta concertada, 
campos de traballo para maiores de idade, e actividades para maiores de 18 anos. Para poñer en 
marcha todas estas actividades, o Goberno galego investirá 2,4 millóns de euros, un financiamento 

que permitirá, ademais, a contratación de máis de 900 persoas como monitores e directores de tempo libre.

“Por cuarto ano consecutivo, a Xunta incrementa as prazas da campaña de verán, o que nos permite organizar a programación máis impor-
tante de todo o Estado”, subliñou Rodeiro.

Campamentos

O director xeral adiantou que o Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará mañá a convocatoria para solicitar praza nos 19 albergues e 
campamentos que estarán dispoñibles na xeografía galega para os menores de entre 9 e 17 anos. Ademais, os interesados tamén pode-
rán optar a prazas noutras comunidades autónomas (País Vasco, Castela e León, Estremadura e A Rioxa).

A duración das quendas, que terán lugar entre xullo e agosto, variará en función da idade dos participantes e das características dos 
campamentos, e oscilará entre os 8 e os 12 días. Segundo precisou Rodeiro, esta iniciativa ofrece “un recurso de conciliación estival e 
de ocio educativo de primeiro nivel”.

Será precisamente neste tipo de actividades onde se incorporará a principal novidade deste ano. Por primeira vez, poranse 
en marcha os campamentos IMPLÍCA-T para mozos entre 14 e 17 anos. Neles, ademais das tradicionais actividades de ocio e 
tempo libre, os participantes contarán con outras accións como a conservación de espazos, a colaboración na sensibilización 
contra os incendios forestais ou a dinamización do camiño. Deste xeito, a través da educación non formal que proporcionan o 
voluntariado e a participación, adquirirán e desenvolverán valores como o compromiso, a responsabilidade, a iniciativa ou o 
traballo en equipo.

“A decisión de programar este tipo de campamentos está en liña coa renovación das políticas autonómicas en materia de xuventude nos 
últimos anos. As actuacións programadas por esta Dirección Xeral pasaron a pivotar en torno a programas de educación non formal desde 
o ano 2010”, explicou o responsable autonómico.

Pola súa banda, os máis novos, de entre 9 e 13 anos, poderán participar en campamentos de temáticas moi diversas como aqueles de 
carácter náutico, de expresión cultural ou de multiaventura.

Todos os campamentos serán en réxime de manutención en pensión completa e contemplan o material necesario para cada actividade. 
O prazo de inscrición estará aberto ata o 8 de abril. Entre todas as solicitudes, realizarase un sorte público ante notario.

Rodeiro recordou, ademais, que como todos os anos colaborarase coa Secretaría Xeral de Emigración para facilitar a participación de 
descendentes de emigrantes galegos, e reservaranse prazas para colectivos específicos que serán xestionadas pola Secretaría Xeral de 
Igualdade, a de Política Social e a Dirección Xeral de Familia e Inclusión.

O DOG tamén publicará mañá a oferta concertada. A través desta fórmula, Xuventude pon as súas instalacións a disposición de conce-
llos, asociacións xuvenís, grupos informais de mozos e mozas e outros colectivos para que organicen as súas actividades.

Campos de traballo

A programación da campaña de verán inclúe tamén os campos de traballo para maiores de 18 anos, cuxa convocatoria estará dispoñible 
o próximo mes. Esta experiencia de voluntariado e mobilidade contará con máis de 700 prazas, das que 485 serán de acollida, en cam-
pos organizados en Galicia; e outras 260 de partida. Estas últimas distribuiranse entre outras comunidades autónomas (110 prazas) e 
en máis de 25 países de todo o mundo (150 prazas).

En Galicia organizaranse 19 campos de traballo nas Illas Cíes, Cotobade, Ribadumia, Illa de Cortegada (Vilagarcía), Riós, Muíños, Cela-
nova, Vilar de Barrio, A Peroxa, Portomarín, Xermade, Quiroga, Outes, A Laracha, Ponteceso, Boqueixón, Rois e Padrón.

As quendas serán de 10 ou 12 días ao longo do verán e os voluntarios poderán participar en actividades ambientais, etnográficas, so-
ciais, arqueolóxicas ou de fomento do emprendemento. Poderán participar mozos e mozas galegos, residentes noutras comunidades 
autónomas, procedentes de países estranxeiros, así como voluntarios da Galicia exterior.

As actividades para maiores de 18 anos, que ofertarán 240 prazas, centraranse en programas de convivencia con participantes da 
Galicia exterior.
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Xuventude convoca unha nova edición do intercambio xuvenil entre Galicia e a 
rexión xaponesa de Wakayama para 15 mozos
 
Sábado, 28 Marzo 2015 14:10

• A Consellería de Traballo e Benestar abrirá o luns o prazo de inscrición para esta iniciativa a través do portal http://xuventude.xunta.
es e rematará o 5 de abril.

• O intercambio terá lugar entre o 17 e o 24 de agosto e está dirixido a mozos e mozas galegos de entre 18 e 30 anos.

• Trátase dunha actividade que forma parte do programa de mobilidade xuvenil ‘A Xuventude no mundo’.

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, convocará o luns, no marco do programa 
de mobilidade ‘A Xuventude no mundo’, un intercambio xuvenil á Prefectura de Wakayama (Xapón), que se desenvolverá entre o 17 
a 24 de agosto de 2015.

O número de prazas para este edición son 15 e os destinatarios desta iniciativa son os mozos e mozas residentes en Galicia con idades 
comprendidas entre os 18 e 30 anos de idade no momento de celebrarse o intercambio e que non participaran en anteriores edicións 
do programa ‘A Xuventude no mundo’.

A inscrición será mediante envío de formulario electrónico a través do portal http://xuventude.xunta.es e o prazo estará aberto do 30 de 
marzo ao 5 de abril. A concesión das prazas, sempre que se cumpran os requisitos, realizarase por rigoroso orde de inscrición.

Esta non é a primeira vez que Wakayama e Galicia comparten vínculos. De feito, xa en 1998 as dúas rexións irmandáronse e, desde 
entón, foron varios os programas conxuntos que se levan a cabo, sobre todo centrados no turismo e na cultura. No que respecta á xu-
ventude, en 2009 estableceuse un protocolo de traballo entre as dúas administracións rexionais para favorecer os lazos de unión entre 
as entidades xuvenís de Wakayama e Galicia.

Así, esta será a décima experiencia de intercambio xuvenil entre a Xunta de Galicia e a Prefectura de Wakayama, sumando un total de 
150 participantes, mozos e mozas galegos e xaponeses. Ambas rexións están unidas polo seus itinerarios de peregrinación: o Camiño 
de Santiago en Galicia e o Camiño Kumano Kodo en Wakayama, dúas rutas recoñecidas pola UNESCO como Patrimonio da Humanidade.
Durante a semana de duración do intercambio, os mozos galegos coñecerán a cultura e lingua xaponesa, as súas costumes, interactua-
rán con mozos xaponeses en distintas actividades e durante os tres últimos días convivirán con familias xaponesas de acollida.

Mobilidade xuvenil

‘A Xuventude no Mundo’ é un programa de mobilidade xuvenil que ten como obxectivo que os mozos e mozas de Galicia poidan des-
envolver actividades do seu interese no estranxeiro, que obteñan experiencias de educación non formal no estranxeiro, amplíen o seu 
coñecemento doutras linguas, culturas e costumes, ao tempo que incrementan o seu nivel de independencia e responsabilidade.

Os intercambios xuvenís permiten aos mozos e mozas participantes desenvolver habilidades, competencias e coñecementos, descubrir 
novas culturas, tradicións, costumes e estilos de vida, sobre todo, a través da aprendizaxe entre iguais, consolidar valores como a soli-
dariedade, a democracia e a amizade; facilita a concienciación intercultural e a mellora das competencias lingüísticas. Este é un proceso 
de aprendizaxe que se realiza a través de métodos de educación non formal.

A Xunta ten como un dos seus eixos prioritarios das políticas de xuventude a promoción da mobilidade xuvenil, que se debe entender 
non coma a participación pasiva en meros viaxes turísticos, xa que os mozos e mozas son acollidos por unha entidade xuvenil do pais 
de referencia e comparten un amplo programa de actividades, o que supón unha implicación activa na vida social, cultural e educativa, 
da rexión á que temporalmente se van a desprazar.

Galeuropa permitirá que 3.000 mozos e mozas realicen prácticas no estranxei-
ro grazas a un investimento de 7 millóns de euros ata 2020 
 
Domingo, 29 Marzo 2015 12:42

• Galicia é a primeira comunidade autónoma española que se incorpora ao traballo en rede de dez países europeos para poñer en mar-
cha un proxecto transnacional de mobilidade xuvenil.

• Esta iniciativa forma parte do programa de Garantía Xuvenil, e ten como obxectivo reforzar a empregabilidade e competencias dos 
participantes.

• A convocatoria para 2015 contará cun orzamento de máis dun millón de euros, un 55 por cento máis que no ano anterior.

Galicia, a través do seu programa Galeuropa, é a primeira comunidade autónoma española que se incorpora ao traballo en rede de dez 
países europeos para a posta en marcha dun proxecto transnacional de mobilidade xuvenil. Esta iniciativa, que contará cun orzamento 
superior aos 7 millóns de euros, permitirá que ata 2020 un total de 3.000 mozos e mozas galegos poidan realizar prácticas formativas 
non retribuídas en países europeos, cunha duración de dous a tres meses consecutivos.

Este proxecto enmárcase no Programa Operativo de Emprego xuvenil, cofinanciado pola Iniciativa Europea de Emprego Xuvenil e o 
Fondo Social Europeo. Cada ano publicarase unha orde de convocatoria, que no caso de 2015 estará dotada con máis dun millón de 
euros, o que supón un incremento do 55% con respecto ao ano anterior, cando este programa se realizaba exclusivamente con fondos 
propios. Así, Galicia é unha das rexións europeas que máis investimento destina a este programa proporcionalmente, en función da seu 
número de mozos e mozas.

Cabe destacar, ademais, que esta iniciativa forma parte da implementación do sistema de Garantía Xuvenil na comunidade autónoma. 
A finalidade deste programa de mobilidade transnacional xuvenil é reforzar a empregabilidade e as competencias profesionais dos 
mozos, contribuíndo á mellora da súa formación mediante a adquisición de experiencia profesional internacional, que tamén pode fa-
vorecer, posteriormente, a internacionalización das empresas galegas.



Revista 
  Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil

30 Marzo de 2015 - Revista 1014 4

Os participantes deben estar inscritos no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil; ter menos de 25 anos; non ter traballado 
nos trinta días anteriores ao momento de recibir a actuación; non ter recibido accións educativas que comporten máis de corenta horas 
mensuais nos noventa días anteriores; e non ter recibido accións formativas que comporten máis de corenta horas mensuais nos trinta 
días naturais anteriores.

As axudas poderán ser de carácter individual ou ben mediante a concesión de axudas a proxectos de mobilidade de entidades sen ánimo 
de lucro con domicilio social en Galicia, e que desenvolvan actividades no eido da xuventude; ou a proxectos liderados por entidades 
locais.

A contía da axuda por cada beneficiario establecerase en función do país de realización da práctica formativa e en función da duración 
da mesma. O importe incluirá unha axuda para os gastos de aloxamento e manutención; para apoio sociolingüístico; para a viaxe; e para 
gastos excepcionais (visados, pólizas de seguros...).

Ademais, para aqueles proxectos que sexan promovidos polos concellos e entidades sen ánimo de lucro está prevista unha axuda para 
apoiar os aspectos organizativos, de execución do proxecto e de necesidades especiais.

 NOVAS E ACTIVIDADESEN PORTADA

Campamentos de verán 2015 
 
Martes, 24 Marzo 2015 06:56

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca a Campaña de verán 2015.

A participación na oferta da Campaña de verán 2015 realizarase mediante inscrición individual ou 
múltiple (para os supostos de dous/dúas, tres ou catro irmáns/ás).

As persoas participantes disporán dos seguintes servizos:

a) Un programa de actividades de carácter sociocultural, recreativo, formativo e convivencial, que posibilite a participación do/a 
mozo/a.

b) Aloxamento en albergue xuvenil, residencia xuvenil ou campamento xuvenil.

c) Manutención en réxime de pensión completa.

d) O material necesario para a actividade.

e) Un equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultural e actividades de tempo libre e actividades náuticas, de ser 
o caso. Así mesmo, e para o caso das persoas con necesidades especiais por razón da súa discapacidade, disporase de persoal de 
apoio que conte con formación e experiencia para atender as súas necesidades.

f) Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes.

g) Nas actividades desenvolvidas noutras comunidades autónomas inclúese o transporte desde Santiago de Compostela, ou lugar 
que se sinale como punto de saída, ata o lugar de destino, así como o retorno ata Santiago de Compostela.

Participantes:

Poden solicitar a súa participación nas actividades ofertadas nesta convocatoria os/as mozos/as galegos/as residentes en Galicia, 
nacidos/as no ano sinalado para cada actividade.

En canto á idade mínima e máxima para participar na Campaña de verán 2015, cómpre destacar o seguinte:

Os/as nacidos/as no ano 1997 non poderán facer 18 anos antes da finalización do campamento.

Os/as nacidos/as no ano 2006 deberán ter feitos 9 anos ao inicio do campamento.

Persoas con discapacidade:

As persoas que teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33 % e inferior ao 65 % poderán participar nesta convocatoria sempre que:

– Teñan capacidade de integración nun grupo.

– As súas limitacións e/ou necesidades especiais deben permitirlles manexarse nas instalacións do campamento que elixan e parti-
cipar e beneficiarse das actividades que nel se van desenvolver.

As persoas con discapacidade poderán presentar a súa solicitude optando por unha destas dúas vías:

a) Polo procedemento xeral (BS303A, no caso de solicitude individual, ou BS303F no caso de solicitude múltiple) exclusivamente 
para as actividades detalladas no anexo I A (campamentos que se desenvolven en Galicia, excluíndose, polo tanto, os campamentos 
que teñen lugar noutras comunidades autónomas).

Esta solicitude incluirase no sorteo xeral da campaña de verán. No caso de que opten por esta vía, no formulario de solicitude debe-
rán formalizar obrigatoriamente os datos relativos á discapacidade que presenta o/a solicitante con necesidades especiais.

b) Polo procedemento das prazas reservadas para inclusión, (procedemento BS303G no caso de solicitude individual, ou BS303H 
no caso de solicitude múltiple, para o suposto de irmáns/ás) exclusivamente para os campamentos e quendas específicas (anexo I 
B). Estas solicitudes incluiranse nun sorteo específico.
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Quendas IMPLÍCA-T:

Novidade nesta Campaña de verán, as quendas IMPLÍCA-T, para mozos e mozas de 14 a 17 anos, engaden un compoñente máis 
activo e participativo, cunha programación que, ademais das actividades de ocio, incluirá outras que supoñen unha implicación real 
a través de accións que evidencien o seu compromiso e achega á sociedade, incorporando actuacións de voluntariado e participación 
como poden ser a limpeza de praias e outros espazos naturais, a colaboración activa na defensa contra incendios, a dinamización do 
Camiño de Santiago, a implicación cos colectivos máis desfavorecidos etc.

A finalidade é facilitar que os mozos e mozas adquiran e desenvolvan valores, actitudes e aptitudes como o compromiso, a respon-
sabilidade, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo, a iniciativa, a comunicación... que, ademais, son altamente recoñecidos 
polos empregadores actuais.

Solicitudes:

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es, polo procedemento xeral BS303A no caso de solicitude individual, ou 
BS303F no caso de solicitude múltiple. Para discapacidades procedemento BS303G no caso de solicitude individual, ou BS303H no 
caso de solicitude múltiple.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 8 de abril de 2015.

Máis información no DOG do 24 de marzo de 2015 e en http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran.html

Oferta concertada de uso das instalación xuvenís na Campaña de verán 2015
 
Martes, 24 Marzo 2015 07:25

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca a oferta de uso das súas instalacións xuvenís 
para a campaña de verán do ano 2015, que comprende do 15 de xuño ao 30 de setembro de 2015.

O uso das instalacións ofertadas suporá dispoñer:

- Dos servizos de auga, gas, electricidade e alimentación en réxime de pensión completa.

- Do material (excepto o correspondente ás actividades específicas) que, no caso dos campamen-
tos, comprende tamén as tendas de campaña, colchóns e mantas.

- Xerencia e persoal de servizo.

Poderán solicitar o uso das instalacións:

1 As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as escolas de tempo libre, debidamente constituídas 
e legalizadas.

2 Os consellos locais e municipais de xuventude.

3 Corporacións locais.

4 Outras entidades públicas ou privadas que realicen actividades coa xuventude.

5 Grupos de mozos e mozas galegos/as non asociados/as que organicen actividades de tempo libre sen ánimo de lucro e, en todo 
caso, para efectos de realización dun programa de actividades para un mínimo de 15 persoas. 

Prazas ofertadas:

A Coruña: 
   

Albergue xuvenil Mariña Española. Sada: 
do 20 ao 31 de agosto, 100 prazas.

Campamento xuvenil Furelos. Melide: 
do 14 ao 21 de agosto, 30 prazas.

Campamento xuvenil Virxe de Loreto. Porto do Son:
do 17 ao 28 de xullo, 50 prazas.
do 2 ao 13 de agosto, 80 prazas.
do 14 ao 21 de agosto, 150 prazas.
22 ao 29 de agosto, 150 prazas.

Campamento xuvenil Espiñeira. Boiro:
do 2 ao 13 de agosto, 100 prazas.
do 14 ao 21 de agosto, 50 prazas.
do 22 ao 29 de agosto, 100 prazas.

Lugo:

Albergue xuvenil Area. Viveiro:
do 21 ao 29 de xuño, 120 prazas.

Campamento xuvenil A Devesa, Ribadeo:
do 2 ao 13 de agosto, 30 prazas.
do 18 ao 29 de agosto, 175 prazas.
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Ourense:

Campamento Penedos de Xacinto (Entrimo):
do 3 ao 17 de agosto, 100 prazas

Pontevedra:

Campamento xuvenil Illa de Ons. Bueu:
do 10 ao 17 de agosto, 60 prazas.
do 18 ao 29 de agosto, 60 prazas.

Campamento xuvenil Pontemaril. Forcarei:
do 18 ao 29 de agosto, 140 prazas.

Albergue xuvenil As Sinas. Vilanova de Arousa: 
do 30 de agosto ao 10 setembro, 120 prazas.

Os prezos das instalacións están publicados no DOG do 30 de decembro de 2014.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS304A. 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 8 de abril de 2015.

Máis información no DOG do 24 de marzo de 2015 e no correo ofertaconcertada.benestar@xunta.es

Certificado de experiencias de educación non formal en materia de xuventude
 
Mercores, 25 Marzo 2015 07:21

O certificado de experiencias de educación non formal en materia de xuventude é un instrumento de 
acreditación oficial da participación en programas organizados polo órgano directivo competente 
en materia de xuventude e dos que se deriva a adquisición de coñecementos, habilidades e aptitu-
des que contribúen ao desenvolvemento persoal dos/das participantes, enriquecen o seu currículo 
vital e favorecen unha participación activa na sociedade.

Ten por finalidade confirmar a participación nun programa específico do órgano competente en ma-
teria de xuventude, darlle visibilidade á aprendizaxe non formal adquirida e validar as competencias 

asumidas, contribuíndo, deste xeito, a mellorar as posibilidades de emprego da mocidade galega, mediante a súa achega ao currículum 
vítae.

Os programas dos cales se deriva o dereito á expedición do certificado de educación non formal en materia de xuventude son Iniciativa 
Xove, Erasmus +, Xuventude en acción, A xuventude no mundo, Campos de traballo e Galeuropa.

Competencias e habilidades que se certificarán:

1º. Traballo en equipo.
2º. Aptitudes interculturais.
3º. Aptitudes comunicativas.
4º. Mellora de habilidades en linguas estranxeiras.
5º. Aptitudes organizativas, de planificación e toma de decisións.
6º. Aptitudes sociais profesionais (puntualidade, cumprimento das normas, realización de traballos asignados...).
7º. Competencias sociais e cívicas/participación activa na sociedade.
8º. Creatividade.
9º. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.
10º. Conciencia e expresión culturais.
11º. Confianza, autonomía e iniciativa persoal.
12º. Outras.

Para solicitar o certificado de educación non formal en materia de xuventude, as persoas interesadas deberán presentar, debidamente 
cuberto, o formulario de solicitude modelo BS325A.

A persoa solicitante deberá indicar as actividades e tarefas realizadas no ámbito do programa en que participou e poderá marcar todas 
ou algunha das áreas de competencia e habilidades sinaladas, en función das actividades (realizadas de xeito individual ou en equipo) 
que as fundamentan.

Solicitudes en https://sede.xunta.es co código de procedemento BS325A.

Máis información no DOG do 25 de marzo de 2015.

Axudas para prácticas non laborais en empresas para a Mocidade  
 
Venres, 27 Marzo 2015 07:23

A Consellería de Traballo convoca subvencións para o financiamento ás empresas das bolsas das persoas 
novas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma 
de Galicia, que realizan prácticas non laborais nestas empresas.
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Entidades beneficiarias:

Poderán ser entidades beneficiarias as empresas con centro de traballo en Galicia que, logo da sinatura dun convenio de prácticas 
non laborais co Servizo Público de Emprego de Galicia, subscriban acordos con persoas novas para a realización de prácticas non 
laborais.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR363A.

O prazo para a presentación das solicitudes de axudas ampliase ata o 31 de xullo de 2015.

Máis información no DOG do 27 de xaneiro de 2015 e a ampliación de prazo no DOG do 27 de marzo de 2015.

A nosa vida en positivo? Vulnerabilidade social en adolescentes 
 
Venres, 27 Marzo 2015 08:16

O 21 de abril, Javier Urra impartirá a conferencia "Ser joven hoy" dirixida  a alumnado de 6º de 
primaria e Educación Secundaria Obrigatoria da cidade de Santiago de Compostela, así como a 
familias e persoal técnico do ámbito socioeducativo.

Será no Pazo de Congresos de Santiago de Compostela o día 21 de abril ás 17:00 h.

Esta iniciativa, dirixida á xuventude do concello de Santiago de Compostela e organizada polo 
equipo comunitario do barrio de Fontiñas coa colaboración do Concello, ten coma obxectivo que os 
adolescentes coñezan os dereitos e obrigas que asisten a todo menor e aprendan a exercitar os seus 
dereitos de forma responsable, así como poñer de manifesto as consecuencias, dende un punto de 
vista legal, de determinadas condutas; fomentar a participación dos adolescentes na vida comuni-
taria; desenvolver conciencias críticas sobre o seu modo de actuar e proceder; desenvolver contidos 
curriculares (propios de certas materias educativas) cunha metodoloxía innovadora e participativa 
e desenvolver nos adolescentes a reflexión e a actitude crítica.

Tamén se pretende que o persoal técnico do ámbito socioeducativo aprenda a analizar, definir e 
clarificar as normas de actuación co colectivo infanto-xuvenil, a incrementar o coñecemento sobre 

os recursos existentes relacionados coas situacións de vulnerabilidade social que afectan aos menores e a fortalecer as pontes entre a 
institución escolar, a social e a comunidade.

Paras participar nesta actividade e necesaria a inscrición previa, que se pode realizar por medio do correo electrónico ise@santiagode-
compostela.org antes do 14 de abril de 2015.

O programa desta segunda edición de A nosa vida en positivo, nacida tras o éxito da primeira celebrada en 2013, foi deseñado por 
persoal técnico da UTS Fontiñas, do Programa Municipal Socioeducativo e do Programa Municipal de Prevención (todos eles per-
tencentes á Concellería de Servizos Sociais) conxuntamente con persoal do IES Antonio Fraguas.

Máis información en http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=12801&lg=gal

Convocada 1 praza de docente en Cruz Roja A Coruña 
 
Venres, 27 Marzo 2015 10:26
 
A Cruz Roja Española selecciona para o seu Centro de Formación da Coruña, un docente para impartir o módulo de certificado de pro-
fesionalidade de Información Xuvenil.

Entre os requisitos está: unha experiencia mínima de dous anos, estudos de diplomado, residente na provincia.

- Certificado de profesionalidad de formador ocupacional.
- Certificado de profesionalidad de docencia da formación profesional para o emprego. 
- Titulaciones oficiais de Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía ou Mestre. 
- Certificado de Aptitude Pedagógica ou dos títulos profesionais de Especialización Didáctica. 
- Master Universitario habilitante para o exercicio de profesións reguladas de Ensino. 
- Experiencia docente contrastada de polo menos 600 horas nos últimos dez anos en formación para o emprego ou sistema educativo. 

2. Licenciatura ou Diplomatura. 

3. Experiencia mínima de 2 anos acreditable relacionada co área de información xuvenil.

"A Xuventude no mundo" edición 2015: intercambio xuvenil a Xapón 
 
Luns, 30 Marzo 2015 07:01

No marco do programa “A Xuventude no mundo”, a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da 
Consellería de Traballo e Benestar convoca un intercambio á Prefectura de Wakayama (Xapón), ao abei-
ro das relacións bilaterais entre a Xunta de Galicia e a Prefectura de Wakayama.

Obxectivos: facilitar o coñecemento doutras realidades sociocultural e lingüísticas para a compren-
sión da diversidade cultural e  favorecer e potenciar a adquisición de habilidades e competencias non 
formais que faciliten o desenvolvemento persoal.



Revista 
  Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil

30 Marzo de 2015 - Revista 1014 8

A cultura galega e a cultura xaponesa son dúas culturas moi distintas pero unidas por un vínculo: existen soamente dous camiños no 
mundo recoñecidos pola UNESCO como Patrimonio da Humanidade: o Camiño de Santiago e o Camiño Kumano Kodo.

Datas de realización do intercambio:  do 17 ao 24 de agosto de 2015.

Prazas: 15 ( acompañados/as dun monitor)

Destinatarios: mozos e mozas galegos residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos de idade no momento de 
celebrarse o intercambio.

Prazo de inscrición: do 30 de marzo ao 5 de abril de 2015.

Inscrición: mediante envío de formulario electrónico dentro do prazo establecido. Só se admitirá unha solicitude por participante.

Os erros nos datos facilitados na solicitude de participación ou a omisión dalgún deles pode ocasionar a desestimación da solicitude.

Admisión: será por rigoroso orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas convocadas para o intercambio. Os/as solicitantes 
seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir 
comunicación nos tres días seguintes, entenderase que non obtivo praza para o intercambio.

Confirmada a praza, nos 5 días (naturais) seguintes os/as seleccionadas deberán remitir a mobilidadexuvenil@xunta.es:

- unha copia do billete de transporte adquirido para desprazarse ata a cidade do país do intercambio. Non é documento válido a 
reserva de voo.

- unha copia do seguro de viaxe, de accidentes e  de enfermidade.

A non remisión destes documentos no prazo establecido supón a perda da praza no intercambio.

De darse baixas despois de ter sido adxudicadas as prazas, ofertaránselle  aos seguintes da lista de espera, tendo que presentar estes 
o billete e a documentación nos 4 días (naturais) seguintes da comunicación.

De ser o caso de que o billete de transporte adquirido fose anulado posteriormente a súa remisión á Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado, a praza para o intercambio será anulada e considerada non adxudicada.

Recibidos correctamente as copias dos documentos requiridos, posteriormente aos seleccionados seralles facilitado o nome do coordi-
nador que acompañará ao grupo, así como o lugar de encontro no lugar de celebración do intercambio.

Realizaranse o intercambio se existe un mínimo da metade das prazas convocadas para cada intercambio.

Cobertura do intercambio

- Aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.
- Trasporte no ámbito do intercambio.
- Actividades organizadas pola entidade de acollida.
- 3 días de estancia con familias xaponesas.

Será a cargo do/a participante:

- Os gastos de desprazamento ata o lugar de aloxamento do intercambio.
- Os gastos do seguro de viaxe, de accidente e  de enfermidade.

Estancias con familias xaponesas.- Os/as participantes neste intercambio adquiren o compromiso de acoller no seu domicilio particu-
lar en Galicia durante 3 días a 2 mozos ou mozas xaponeses/as, cando se realice o intercambio de acollida en Galicia durante o 2015.

Recomendación de aeroporto máis preto para chegar ao lugar de destino do país de realización do intercambio:

Wakayama (Xapón):- Aeroporto de Kansai

Máis información:

subactividades-xuventude.ctb@xunta.es
981 544645 /981 544869

NOVAS FORMACION            OUTROS CURSOS

Educación para a saúde: Alteracións e prevención en adolescentes
Venres, 27 Marzo 2015 11:42

A UNED convoca o curso Educación para a saúde: Alteracións e prevención en adolescentes.

Lugar: A Rúa (emítese por videoconferencia para Ourense)

Datas: 17 e 24 de abril en horario de 16 a 21 horas, 10 horas lectivas.

Os alumnos de Ourense pódeno seguir por videoconferencia no salón de actos do Centro UNED de Ouren-
se en Torres do Pino.

Programa e matricula: http://extension.uned.es/actividad/8320&codigo=EPLSA
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NOVAS FORMACION            CURSOS DE TEMPO LIBRE

Curso de Monitor de Ocio e Tempo Libre en Monforte de Lemos
Venres, 27 Marzo 2015 08:48

A Escola de Educadores no Tempo Libre, Animación e Intervención social de Cruz Vermella Xu-
ventude organiza un Curso de Monitor de Ocio e Tiempo Libre en Monforte de Lemos.

Datas: do 11 de abril ao 28 de xuño de 2015.

Lugar: Cruz Vermella Asamblea Local de Monforte.

Duración: 350 horas. 200 teóricas e 150 prácticas.

Máis información en Cruz Vermella de Monforte de Lemos, teléfono 982 402 549.

BOLSAS E AXUDAS IDIOMAS

3a convocatoria de Bolsas Eurolingua para Irlanda
 
Venres, 27 Marzo 2015 10:59
 

Eurolingua abre o prazo de solicitude da 3a convocatoria de Bolsas Eurolingua para Irlanda.

A convocatoria está dirixida a estudantes universitarios, de bacharelato ou formación profesional.

O prazo de solicitude remata o día 21 de abril.
Esta convocatoria permitirá a un grupo de estudantes con bo expediente académico e baixas ren-
das, realizar un curso en Irlanda este verán, subvencionado ao 100% por Eurolingua.

Máis información:  www.becaseurolingua.com

 PREMIOS E CONCURSOS

Consumópolis-10
 
Mercores, 25 Marzo 2015 07:59
 

O Instituto Galego de Consumo convoca a fase autonómica do concurso de premios sobre con-
sumo responsable e calidade de vida: Consumópolis-10. O teu consumo ten historia: 10 anos de 
Consumópolis e 30 anos de consumo.

Premios:

Tres premios de 1.000, 600 e 300 € para os traballos clasificados respectivamente en primeiro, segundo e terceiro lugar por cada 
un dos niveis de participación seguintes:

a) Alumnado de 5º e 6º curso de educación primaria.
b) Alumnado de 1º e 2º curso de educación secundaria obrigatoria (ESO).
c) Alumnado de 3º e 4º curso de educación secundaria obrigatoria (ESO).

Ademais, todos os membros do equipo recibirán un diploma acreditativo como gañadores.

Os traballos clasificados en primeiro lugar en cada un dos niveis representarán á Comunidade Autónoma na fase estatal que terá 
lugar en Madrid.

Beneficiarios:

Poderán participar nesta fase autonómica todos aqueles equipos constituídos por cinco alumnos ou alumnas que cursen estudos 
nos cursos escolares comprendidos entre os dous últimos cursos de educación primaria e alumnado da educación secundaria obriga-
toria, coordinados por un docente, que estivesen previamente inscritos e que rematasen a primeira fase do concurso. Esta primeira 
fase realizarase a través da páxina web que soporta o xogo á que se ten acceso desde a web do Instituto Galego de Consumo.

www.igc.xunta.es

O prazo para a presentación dos traballos estará aberto ata o día 6 de abril de 2015.

Máis información no DOG do 25 de amrzo de 2015 e en http://www.consumopolis.es/concurso/?i=gal
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Premio Nacional de Educación para o Desenvolvemento «Vicente Ferrer»
 
Xoves, 26 Marzo 2015 08:16

A Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, AECID, convoca o 
Premio Nacional de Educación para o Desenvolvemento «Vicente Ferrer» destinados a aqueles 
centros docentes que durante o curso 2013/2014 desenvolvesen accións, experiencias educati-
vas, proxectos ou propostas pedagóxicas destinados a sensibilizar, concienciar, desenvolver o 
espírito crítico e fomentar a participación activa do alumnado na consecución dunha cidadanía 
global, solidaria, comprometida coa erradicación da pobreza e as súas causas e o desenvolvemen-
to humano e sostible.

A convocatoria está dirixida a todos os centros docentes españois sostidos con fondos públicos 
que impartan algunha das seguintes ensinanzas: 

Educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación de persoas adultas, bacharelato e formación 
profesional.

Outorgaranse ata un total de 15 premios que se repartirán entre os distintos niveis educativos.

Os premios, que non levan consigo dotación económica, consistirán en:

- A participación nun Seminario de Intercambio e Formación en Boas Prácticas en Educación para o Desenvolvemento que se cele-
brará, do 17 ao 25 de outubro de 2015 en Marrocos. O Seminario terá unha duración de 40 horas lectivas.

- Diploma acreditativo de concesión do Premio aos centros educativos gañadores.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 25 de abril de 2015.

Máis información no BOE do 26 de marzo de 2015 e en www.aecid.es

De Galice à Antibes! 2015
 
Venres, 27 Marzo 2015 10:50

En collaboration avec Centre International d’Antibes, avec le soutien de l’Ambassade de France en Espagne, l’APFG invite tous 
les élèves de Français de Galice, entre 14 et 17 ans (moins de 18 ans en aoùt 2015) à participer au concours «De Galice à Antibes! 
2015». 

Le prix est un séjour formatif d'une semaine en France !

La date limite d’envoi des vidéos est le vendredi 24 avril 2015 à minuit

En PJ, le règlement. Encouragez vos élèves à participer nombreux, ils adorent faire des vidéos et 
ça les motive à parler en français!

Retrouvez la vidéo gaganante de la 1ère édition par Ana Lojo de l'IES Pobra do Caramiñal:https://www.youtube.com/watch?v=N1h-kruU-
gJc et toutes les clips participants: https://docs.google.com/forms/d/1cJc8rLSara0gVWeaZ-YqJ3gYW5bwda55M_r5A9pBj24/viewform

L'Équipe de Pilotage de l'APFG www.galigalia.eu

Si non entendiches nada, facémosche unha traducción:

En colaboración co Centro Internacional de Antibes, co apoio da Embaixada de Francia en España, a APFG (Asociación de profe-
sores de francés de Galicia) convida a todos os estudantes de francés galegos de entre 14 e 17 anos (menores de 18 anos en agosto 
de 2015) a participar no concurso "De Galice en Antibes! 2015" 

O premio é unha estancia formativa dunha semana en Francia!

O prazo para presentar videos estará aberto ata o 24 de abril de 2015 á medianoite.

Podes ver o vídeo gañador da 1ª edición feito por Ana Lojo IES Pobra do Caramiñal: https://www.youtube.com/watch?v=N1h-kruUgJc
e todos os videos participantes en  https://docs.google.com/forms/d/1cJc8rLSara0gVWeaZ-YqJ3gYW5bwda55M_r5A9pBj24/viewform

Máis información en www.galigalia.eu

PREMIOS E CONCURSOS  EXPOSICION, CERTAMES E CONCERTOS

XXV Concurso de Contos Vila de Pontedeume
 
Venres, 27 Marzo 2015 07:35
 
O Concello de Pontedeume convoca o XXV Concurso de Contos Vila de Pontedeume.

O concurso de contos está dirixido a estudantes de Segundo Ciclo da ESO, Bacharelato e Ciclos de Formación de Grao Medio ou Superior, 
cuxa idade non supere os 20 anos.
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A lingua a empregar será o galego. Os participantes concorrerán cunha única obra.

Os contos serán inéditos cunha extensión entre os 6 e 10 folios por unha soa cara.

As obras poderán presentarse directamente ou ben ser remitidas por correo certificado ao rexistro 
xeral do Concello de Pontedeume (rúa Real 13, 15600 Pontedeume. A Coruña) en sobre pechado co 
título da obra e lema ou pseudónimo do autor, acompañado doutro pequeno sobre, tamén pechado, 
no que conste o auténtico nome e apelidos do autor, así como a fotocopia do seu D.N.I., teléfono, 
enderezo e indicación do centro no que cursa os seus estudos e estudos que está cursando.

O prazo de presentación estará aberto ata o 17 de abril de 2015.

Premio: 759,50 €.

O día da entrega dos premios será o día 17 de maio de 2015, día das letras galegas.

Máis información no BOP da Coruña do 27 de marzo de 2015, e na OMIX de Pontedeume, teléfono 981 433 039.

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PUBLICO

Prazas na Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia
 
Martes, 24 Marzo 2015 08:38

A Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia convoca un proceso selectivo para a cobertura de postos de traballo nesta fun-
dación, mediante contratación laboral fixa.

Médico especialista en Hematoloxía e Hemoterapia: 3 prazas. Título universitario oficial de grao ou de licenciado/a ou doutor/a en 
Medicina e Cirurxía e título de médico/a especialista expedido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, na especialidade de 
Hematoloxía e Hemoterapia.

Médico xeral: 16 prazas. Título universitario oficial de grao ou de licenciado/a ou doutor/a en Medicina e Cirurxía. 

Técnico superior: 4 prazas. Título universitario oficial de grao ou de licenciado/a ou doutor/a en Bioloxía ou Farmacia.

Responsable de comunicación: 1 praza. Título universitario oficial de grao ou de licenciado/a ou doutor/a en Ciencias da Información.

Enfermeiro/a: 23 prazas. Título universitario oficial de grao ou diplomado/a en Enfermaría ou Axudante Técnico Sanitario.

Técnico especialista laboratorio: 11 prazas. Título de Técnico especialista en Laboratorio (FP 2º, rama sanitaria) ou Técnico Superior 
de diagnóstico clínico.

Promotor da doazón: 2 prazas. Bacharelato Superior, Formación profesional de segundo grao ou equivalente. Carné de conducir tipo B.

Auxiliar administrativo: 1 praza. Graduado escolar ou Graduado en ESO ou título de técnico (Formación Profesional de Grao medio). 
Formación profesional de primeiro grao ou Bacharelato elemental ou Certificado de estudos primarios (expedido con anterioridade á 
finalización do ano académico 1975-1976).

Auxiliar clínica/laboratorio: 2 prazas. Título de técnico auxiliar de clínica (FP 1º) ou título de técnico auxiliar de enfermaría (módulo pro-
fesional nivel 2, rama sanitaria) ou título de técnico en coidados auxiliares de enfermaría (FP de grao medio, familia profesional sanitaria).

Auxiliar de informática: 1 praza. Graduado escolar ou Graduado en ESO ou título de técnico (Formación Profesional de Grao medio). 
Formación profesional de primeiro grao ou Bacharelato elemental ou Certificado de estudos primarios (expedido con anterioridade á 
finalización do ano académico 1975-1976).

Condutor/celador: 9 prazas. Certificado de escolaridade ou equivalente. Carné de conducir tipo C e D. Estar en posesión do CAP ou no 
seu caso estar exento.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 25 de abril de 2015.

Máis información no DOG do 24 de marzo de 2015 e en www.sergas.es

Xuíz/a de paz titular de Navia de Suarna
Martes, 24 Marzo 2015 11:12

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia convoca a concurso a praza de xuíz/a de paz titular do concello de Navia de Suarna.

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 7 de abril de 2015. Máis información no BOP de Lugo do 24 de marzo de 2015.
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Xuíz/a de paz titular de Castro de Rei
Martes, 24 Marzo 2015 11:13

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia convoca a concurso a praza de xuíz/a de paz substituto do concello de Castro de Rei.

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 7 de abril de 2015. 

Máis información no BOP de Lugo do 24 de marzo de 2015.

Persoal para o Concello de Toén
Mercores, 25 Marzo 2015 09:03

O Concello de Toén necesita contratar o seguinte persoal:

1 operario de servizos varios -oficial de cantería-, 9 meses
1 operario de servizos varios -oficial de cantería-, 6 meses
1 operario de servizos varios -oficial de albanelería-, 6 meses

O prazo para a presentación dos traballos estará aberto ata o día 4 de abril de 2015.

Máis información no BOP de Ourense do 25 de marzo e en http://concellodetoen.sedelectronica.es

Convocadas 31 prazas de axente da Garda Municipal no Concello de San Sebastián
Xoves, 26 Marzo 2015 11:34

O Concello de San Sebastián, convoca estas prazas, polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 
días naturais, contados a partir da publicación no BOE. Máis información BOE do 25 de marzo de 2015. www.boe.es

Profesor de música para o Concello de San Cibrao das Viñas
Venres, 27 Marzo 2015 07:46

O Concello de San Cibrao das Viñas necesita contratar un profesor de música, especialidade vento-metal a tempo parcial ata o 
31/12/2015.

O prazo de presentación estará aberto ata o 1 de abril de 2015.

Máis información no BOP de Ourense do 26 de marzo de 2015 e na OMIX de San Cibrao das Viñas, teléfono 988 381 034

Administrativo/a para o Concello de San Cibrao das Viñas
Venres, 27 Marzo 2015 07:50

O Concello de San Cibrao das Viñas necesita contratar un/ha administrativo/a para o servizo de información e promoción do turismo 
no Concello de San Cibrao das Viñas.

O prazo de presentación estará aberto ata o 1 de abril de 2015.

Máis información no BOP de Ourense do 26 de marzo de 2015 e na OMIX de San Cibrao das Viñas, teléfono 988 381 034.

Xuíz/a de paz titular de Avión
Venres, 27 Marzo 2015 07:55

O Concello de Avión convoca a concurso a praza de xuíz/a de paz titular.

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 14 de abril de 2015. 

Máis información no BOP de Ourense do 26 de marzo de 2015 e na OMIX de Avión, teléfono 988 486 000
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Convocadas 13 prazas de técnicos e facultativos no Serizo de Saúde de Cantabria
Venres, 27 Marzo 2015 12:51

As prazas convocadas son 2 de hixienista dental, 5 de técnico prevención riscos laborais, 4 de técnico en medicina nuclear e 2 de 
facultativos especialistas en nefroloxía.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 27 de abril de 2015. Máis información BOC do 27 de marzo de 2015.

Convocada bolsa de diplomado en enfermería nas Illas Baleres
Venres, 27 Marzo 2015 12:52

O Consello Insular de Menorca, convoca esta bolsa de emprego para diplomados en enfermería, axudante técnico sanitario ou equiva-
lente. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 10 de abril de 2015. 

Máis información BOIB do 26 de marzo de 2015. www.060.es

Convocadas 11 prazas de titulado superior de actividades técnicas e profesionais
Venres, 27 Marzo 2015 12:53

O Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, convoca estas prazas de persoal laboral temporal, como colaborador en proxecto de 
investigación.

Máis información CIA do 26 de marzo de 2015 , www.060.es

Convocadas 13 prazas de axudantes facultativos no Goberno de Aragón
Venres, 27 Marzo 2015 12:54

As prazas convocadas son de diversas especialidades.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 21 de abril de 2015. Máis información BOA do 26 de marzo de 2015.

Convocada bolsa de emprego de profesor de música e artes escénicas en Madrid
Venres, 27 Marzo 2015 12:55

A Comunidade Autónoma de Madrid, convoca estas prazas nas especialidades de coro, oboe, orquestra e guitarra eléctrica.

O prazo de presentacióno de solicitudes é ata o 9 de abril de 2015. Máis información BOM do 25 de marzo de 2015.

Xuíz/a de paz titular de Trasmiras
Luns, 30 Marzo 2015 07:24

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia convoca a concurso a praza de xuíz/a de paz titular de Tramiras.

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 abril de 2015. Máis información no BOP de Ourense do 30 de marzo de 
2015.

Xuíz/a de paz titular de Verea
Luns, 30 Marzo 2015 07:25

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia convoca a concurso a praza de xuíz/a de paz titular de Verea.

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 abril de 2015. Máis información no BOP de Ourense do 30 de marzo de 
2015.
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NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PRIVADO

Responsable almacén. Marín-Pontevedra
 
Martes, 24 Marzo 2015 08:34

EGA Consultores empresa de RRHH selecciona un responsable de almacén para Marín (Pontevedra), para unha importante empresa 
de  reformas e acondicionamentos.

A persoa seleccionada se encargara do mantemento do almacén na súa totalidade.

Control do stocks e produtos.

Confeccións de albaráns e facturas.

Carga e descarga de mercadurías.

Se require titulación de Técnico/a Superior de Edificación e Obra Civil.

Non se descartan outras titulacións sempre que teñan experiencia no mantemento de almacéns.

Carné de carretilleiro. Xornada laboral completa.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/responsable-almacen/pontevedra/1786507/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=compras-logistica-y-transporte&utm_term=pontevedra

Teleoperadores/as a comisión. Lugo
 
Martes, 24 Marzo 2015 08:40
 
Oferta de emprego como teleoperadores a comisión, en Borealis Sweden SL.

Beneficios a comisión.

Activación de clientes.

Promocionar novos produtos e conseguir vendas.

Remuneración por comisión.

Flexibilidade horaria.

Contrato de autónomo ou freelance.

Xornada parcial indiferente de Fin de semana tele traballo.

Salario de 6000 euros.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/teleoperadores-a-comision-venta-y-activacion-de-clientes/lugo/1787493/?utm_
source=empleate&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=lugo

Caixeiro/a restaurante
 
Mercores, 25 Marzo 2015 09:27

Cadea de restaurantes a nivel nacional precisa incorporar para os establecementos un caixeiro/a.

Se encargará do cobro en caixa e atención ó cliente.

Se require experiencia en posto semellante.

Educación Secundaria Obrigatoria.

Contrato temporal e xornada completa.

http://www.trabajando.es/empleos/oferta/177823/cajeroa-restaurante.html?utm_source=sepe&utm_medium=Xml&utm_
campaign=sepe

Titulado empresas con inglés. Vigo
 
Mercores, 25 Marzo 2015 09:42

EGA Consultores empresa RRHH selecciona un titulado empresas con inglés para Vigo.
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Se require ser titulado en empresas.

Experiencia de dous anos.

Coñecementos de contabilidade e finanzas.

Disponibilidade para viaxar.

Coñecementos de Excel.

Xornada completa.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/titulado-a-empresas-con-ingles/pontevedra/1786506/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=administracion-de-empresas&utm_term=pontevedra
 

Titulado empresas con inglés. Asistente de dirección
 
Mercores, 25 Marzo 2015 09:43
 
EGA Consultores empresa RRHH selecciona un titulado empresas con inglés para Vigo.

Se require ser titulado en empresas con inglés.

Para realización de labores de apoio e asistencia técnica. Consolidación da información e elaboración de informes.

Experiencia de dous anos. Alto coñecemento de inglés.

Coñecementos de contabilidade e finanzas.

Disponibilidade para viaxar.

Coñecementos de Excel.

Xornada completa

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/titulado-a-empresas-con-ingles-asistente-direccion/pontevedra/1786506/?utm_
source=empleate&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=administracion-de-empresas&utm_
term=pontevedra

Comercial telecomunicacións. Pontevedra
 
Mercores, 25 Marzo 2015 10:08

FASTER Ibérica comunicacións necesita cubrir unha praza de comercial para Vigo-(Pontevedra).

Se require experiencia de 3 anos mínimo.

Estudos de ESO.

Proactividade e don de xentes.

Coche propio e carné B1.

Contrato de duración determinada. Xornada completa.

http://www.trabajando.es/empleos/oferta/178051/comercial-telecomunicaciones.html?utm_source=sepe&utm_medium=Xml&utm_
campaign=sepe

Ofertas Servizo Público de Emprego 27/03/2015
 
Xoves, 26 Marzo 2015 11:47

Cociñeiros/as, en xeral

- Localidade: Grove, O (Pontevedra)
- Nº oferta: 12/2015/1774
- Data: 27/03/2015
- Requisitos: cociñeiro/a- oficial de primeira con 24 meses de experiencia en cociña para carta e menús buffet e experiencia en hoteis.

Mecánicos/as reparadores de equipos industriais de refrigeración e climatización

- Localidade: San Cibrao das Viñas (Ourense)
- Nº oferta: 12/2015/1812
- Data: 20/03/2015
- Requisitos: frigorista oficial 1ª para realizar tarefas avisos sector frío dende vitrinas cafetería ata aire acondicionado.
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Cociñeiros/as, en xeral

- Localidade: Grove, O (Pontevedra)
- Nº oferta: 12/2015/2088
- Data: 27/03/2015
- Requisitos: cociñeiro/a oficial de primera con 12 meses de experiencia e permiso de conducir B.

Perruqueiro/a de señoras

- Localidade: Santiago de Compostela (A Coruña)
- Nº oferta: 12/2015/3018
- Data: 27/03/2015
- Requisitos: técnico/a en perruquería e cosmética para dar clases prácticas e teóricas de perruquería e estética.

Axentes comercias

- Localidade: Toen (Ourense)
- Nº oferta: 12/2015/2597
- Data: 27/03/2015
- Requisitos: comercial sector alimentación (bebidas) coñecemento ramo hostelería. 12 meses de experiencia.

Vernizadores-lacadores de mobeis e/ou artesanía de madeira

- Localidade: Arteixo (A Coruña)
- Nº oferta: 12/2015/2605
- Data: 27/03/2015
- Requisitos: vernizadores-lixadores de madeira con experiencia para traballar en Arteixo.

Montadores de carpintería metálica, aluminio e PVC

- Localidade: Arteixo (A Coruña)
- Nº oferta: 12/2015/2683
- Data: 27/03/2015
- Requisitos: necesítase carpinteiro/a metálico oficial de 1ª con dous anos de experiencia.

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

Convocada 1 praza de docente en Cruz Roja A Coruña
 
Venres, 27 Marzo 2015 10:24

Entre os requisitos está: unha experiencia mínima de dous anos, estudos de diplomado, residente na provincia.

-Certificado de profesionalidad de formador ocupacional 
-Certificado de profesionalidad de docencia da formación profesional para o emprego. 
-Titulaciones oficiais de Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía ou Mestre. 
-Certificado de Aptitude Pedagógica ou dos títulos profesionais de Especialización Didáctica. 
-Master Universitario habilitante para o exercicio de profesións reguladas de Ensino. 
-Experiencia docente contrastada de polo menos 600 horas nos últimos dez anos en formación para o emprego ou sistema educa-
tivo. 

2.-Licenciatura ou Diplomatura. 

3.- Experiencia mínima de 2 anos acreditable relacionada co área de información xuvenil.

Teaching English in Turkey
 
Venres, 27 Marzo 2015 11:38

Número de postos ofertados: 20

Empresa: Oxford as Academy-Turkey

Localidade de traballo: Istanbul-Izmir-Antalya

Requisitos:

Teaching Certificate is a must.
Experience not required
Native or non native English speakers

Condicións laborais:

1 year of contract
Maximum 26 hours teaching in a week
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Expected salary: 2500TL-3000TL

Work Permit is provided

Starting Date: 15th September

Data límite de recollida dos CV: Venres, 21 de agosto de 2015

Contacto:

M. Armagan Burcu
turuncum_olcturkey@hotmail.com
Phone: +905548319698
http://www.oxfordasacademy.com/turkish-academy-center.asp

NOVAS DAS CASAS DE XUVENTUDE E OMIX OMIX

Saúde é nome de muller
Martes, 24 Marzo 2015 15:19

A exposición Saúde é nome de muller é unha proposta de sensibilización sobre a realidade dos paí-
ses do sur e en especial  da súa situación socio-sanitaria.

A Omix do Concello de Pantón en colaboración con Médicusmundi organiza a devandita exposi-
ción.

Lugar: Edificio sociocultural de Pantón, 2º piso.

Horario: De luns a venres de 10 a 20 horas.

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




