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Entrega de certificados de profesionalidade de informador/a Xuvenil 

Mercores, 06 Xullo 2016 11:30 

 
 

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, entregou os certificados de profesionalidade de Información 

Xuvenil da súa IIIª Convocatoria 

 

 

 

A Consellería de Política Social celebra a última das reunións de traballo “Talento Xove” cos axentes 
implicados no desenvolvemento das capacidades dos mozos e mozas galegos 

Mercores, 06 Xullo 2016 14:33 

 O obxectivo desta iniciativa é o de recabar a súa opinión e ideas aos efectos de analizar as necesidades, descubrir as oportunidades e 

propiciar un intercambio de coñecementos 

A Consellería de Política Social continúa coas xuntanzas de traballo “Talento Xove”, unha folla de ruta 

impulsada pola Xunta de Galicia para avaliar cos axentes implicados as posibilidades de desenvolvemento do 

talentos dos mozos e mozas galegos. Xuntanzas destas características xa se celebraron en Lugo, Ourense e 

Vigo. 

Hoxe o edificio administrativo de San Caetano, en Santiago, acolleu a última destas reunións, onde participan, 

ademais da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, asociacións de empresarios, 

universidades, técnicos de xuventude doutras administracións e directivos de selección de persoal de varias 

empresas. 

O obxectivo desta iniciativa é o de recabar a opinión e as ideas dos principais axentes que traballan coa xuventude en Galicia, aos efectos de analizar 

as necesidades, descubrir as oportunidades e propiciar un intercambio de coñecementos. Estas xuntanzas terán unha duración de hora e media para 

analizar e reflexionar dende diferentes puntos de vista sobre como o talento da nosa mocidade pode reverter no tecido empresarial galego. 

Unha vez celebrada esta reunión ábrese un período de posta en común das reflexións de todos os foros, que darán paso a un documento único de 

conclusións que se expoñerán nunha mesa única. 

 

A directora xeral de Xuventude visita o campamento do poboado dos Peares que ofrece unha 
programación de primeiro nivel para o desenvolvemento e ocio de mozos e mozas 

Xoves, 07 Xullo 2016 14:55 

 “Adventure Camp” é o único da Campaña de Verán que conta con clases en inglés todos os días, visitas culturais e excursións en catamarán 

entre outras accións 

 A provincia de Lugo, a través da Consellería de Política Social, oferta este ano un total de 1.960 prazas na campaña de verán 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, 

visitou hoxe o campamento xuvenil do Poboado dos Peares “Adventure Camp”, o 

único da Campaña de Verán que conta con clases e actividades en inglés todos 

os días, visitas culturais, actividades deportivas e acuáticas, obradoiros creativos e 

veladas. Este campamento conta con catro quendas ata o 8 de agosto e nel 

participan 200 mozos e mozas de 9 a 14 anos. 

Cecilia Vázquez destacou durante a súa visita a auténtica opción de futuro que 

representan os campamentos de idiomas coma o dos Peares, onde os 

participantes gozan dunha programación de ocio educativo e tempo libre de 

primeiro nivel ao tempo que melloran os seus coñecementos de inglés. 

Ademais das actividades en inglés, os participantes tamén realizan probas de 

orientación e gps, rappel, tiro con arco, kaiak, paddleboard, aula de natureza, 

nodería, piscina, papaventos de fío e rutas. 

No que respecta ao total provincial, Lugo oferta este ano un total de 1.960 prazas 

na campaña de verán. Ademais da instalación dos Peares, tamén participan desta iniciativa os campamentos Os Chacotes de Palas de Rei e A 

Devesa de Ribadeo, o complexo xuvenil LUG II da capital e os albergues Area de Viveiro, Benigno Quiroga de Portomarín e o municipal de Quiroga. 

 

Ademais, esta provincia tamén conta con Campos de traballo para mozas e mozos de entre 18 e 30 anos en Folgoso do Courel, Quiroga, Pantón, 

Becerreá e Pontomarín. 

En total, en toda a Campaña de verán tomarán parte 9.046 mozos e mozas, un 6 % máis que no ano anterior. As actividades están dirixidas a 

persoas entre 9 e 30 anos, e están divididas en actividades específicas para os distintos grupos de idade. 

O departamento autonómico inviste 2,6 millóns de euros na posta en marcha destas actividades, que permitirán a contratación dunhas 900 persoas 

entre monitores e directores de tempo libre. 

Na programación inclúense: campamentos xuvenís para menores de 18 anos en Galicia e noutras comunidades autónomas; o uso en oferta 

concertada das instalacións xuvenís; as actividades para maiores de 18 anos; campos de traballo en España e no estranxeiro; e accións de 

reencontro con mozos e mozas descendentes de galegos residentes no exterior. 
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Sorteo de 20 prazas en campos de traballo 

Martes, 05 Xullo 2016 11:14 

Queres participar como voluntario nos campos de traballo que organiza a D.X. de 

Xuventude, Participación e Voluntariado no mes de agosto? .... Se tes 18 anos e carné xove, 

participa no sorteo do día 20 de xullo. 

Sorteamos 20 prazas para os campos de traballo do mes de agosto, en Galicia. Nestes campos 

terás a oportunidade de convivir con outros participantes galegos, doutas CCAA e do estranxeiro, 

participando en actividades de voluntariado e lúdicas. 

Para participar tes que ser titular do Carné xove maior de 18 anos e cubrir o segunte formulario, 

antes das 9.00 h do día 20 de xullo. 

As persoas premiadas poderán elixir o campo de traballo ao que poderán asistir, entre aqueles 

nos que haxa dispoñibilidade de prazas. 

Máis información sobre campos de traballo en Galicia: http://xuventude.xunta.es/oferta-campos-de-traballo-en-galicia.html 

 

Bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas 

Mercores, 06 Xullo 2016 07:08 

 

Emprego convoca bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en 

accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2016. 

Requisitos: participar nas accións formativas recollidas no marco da formación de oferta da 

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, dirixidas prioritariamente tanto a persoas 

traballadoras desempregadas como a persoas traballadoras ocupadas. 

Prazo: as solicitudes prersentaranse no prazo dun mes desde a súa incorporación á acción 

formativa ou desde que teña lugar o feito causante que determina o dereito e, en calquera caso, 

antes do 15 de decembro de 2016. 

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR301V 

Máis información no DOG do 6 de xullo de 2016 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/ 

 

 

Probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2016/17 

Mercores, 06 Xullo 2016 08:12 

 

A Consellería de Educación convoca probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2016/17. 

Acceso ás ensinanzas deportivas de grao medio. 

Terá acceso ao grao medio das ensinanzas deportivas o alumnado que cumpra calquera dos seguintes 

requisitos: 

a) Dispor do título de graduado en educación secundaria, e superar unha proba específica.  

b) O alumnado que non dispoña do título de graduado en educación secundarias, deberá ter 17 anos e 

superar a proba de madureza. 

Acceso ás ensinanzas deportivas de grao superior. 

Terá acceso ao grao superior das ensinanzas deportivas o alumnado que cumpra os seguintes requisitos: 

a) Dispor do título de técnico deportivo na modalidade ou especialidade deportiva correspondente, ter o título de bacharel, ou equivalente para os 

efectos académicos, e cumprir cos requisitos relativos á experiencia deportiva que se puideren establecer na especialidade ou modalidade 

correspondente. 

b) O alumnado que non posúa o título de bacharel deberá ter 19 anos e superar unha proba de madureza. 

A inscrición para realizar as probas farase preferentemente na secretaría dos centros públicos onde se imparten ensinanzas deportivas. 

O prazo de inscrición estará aberto ata o día 21 de xullo de 2016. 

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es/ cos procedemento ED318A 

Máis información no DOG 6 de xuLLO de 2016 e en http://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/212 

 

2 Conferencia con Solidariedade : O Mediterráneo a última fronteira 

Venres, 08 Xullo 2016 07:43 

 

 

Ponente: Manuel Blanco . Cofundador de Proem-AID. Bombeiro de Sevilla. 

Lugar: Auditorio de ABANCA , rúa Preguntoiro, 23  . Santiago de Compostela 

Data: 13 de xullo de 2017 as 20:00 hrs. 

 

 

 

EN PORTADA NOVAS E ACTIVIDADES 
PORTADA 

http://xuventude.xunta.es/201011112351/promocion-do-carne-xove-a-traves-de-xuventudenet.html
http://xuventude.xunta.es/oferta-campos-de-traballo-en-galicia.html
https://sede.xunta.es/
http://emprego.ceei.xunta.gal/
https://sede.xunta.es/
http://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/212
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Bolsas de colaboración de estudantes en departamentos universitarios 

Luns, 11 Xullo 2016 10:41 

O Ministerio de Educación  convoca 2356 bolsas para promover a iniciación en tarefas de 

investigación dos estudantes universitarios que vaian finalizar os estudos de segundo ciclo ou de Grao 

ou que estean a cursar primeiro curso de Másteres universitarios oficiais. Bases da convocatoria 

A dotación total e única da bolsa para todos os beneficiarios será de 2.000 €. 

Requisitos: 

 

Estudantes de segundo ciclo ou grao: 

a)Non estar en posesión ou en disposición legal de obter un título académico de Licenciado, 

Enxeñeiro, Arquitecto, Graduado ou Máster oficial. 

b) Estar matriculado no curso 2016-2017 en ensino oficial da totalidade das materias ou créditos que lle resten para finalizar os seus estudos. 

c) No caso dos estudantes de Grao atoparse cursando os últimos créditos para completar os requisitos para a obtención do título, e superar 180 

créditos. No caso de estudantes de ciclos, superar todo o primeiro ciclo e, polo menos, o 45 por cento dos créditos que integran o segundo ciclo, con 

excepción dos estudantes de Medicamento que deberán superar o 60 por cento dos mesmos. 

d) Ter como nota media dos créditos superados a que se refire o parágrafo anterior a que se sinala a continuación para cada unha das ramas de 

titulacións universitarias oficiais:  

 7,25 puntos para a rama de Enxeñería e Arquitectura ou Ensinos Técnicas 

 7,70 puntos para as ramas de Ciencias ou Ciencias Experimentais e para Ciencias Sociais e Xurídicas 

 7,80 puntos para a rama de Ciencias da Saúde e  

 8,00 puntos para a rama de Artes e Humanidades 

 

Estudantes de máster: 

a) Non estar en posesión ou en disposición legal de obter un título académico de Máster oficial ou de Doutor. 

b) Estar matriculado no curso 2016-2017 en ensino oficial da totalidade das materias ou créditos de primeiro curso de Máster. 

c) Obter no expediente académico correspondente aos estudos universitarios previos que dan acceso ao master, a nota media establecida para 

estudantes de grão, en función da rama de coñecemento de procedencia. 

A solicitude deberase cumprir mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Departamento na 

direcciónhttps://sede.educacion.gob.es/  no apartado correspondente a «Trámites e Servizos» e enviala antes do 15 de setembro de 2016. 

Máis información no BOE do 9 de xullo de 2016 e en http://www.educacion.es/ 

 

Correspondentes Xuvenís 3.0 

Luns, 11 Xullo 2016 12:11 

Correspondentes xuvenís 3.0 pretende contar cunha "antena informativa" en cada centro seleccionado, na que se 

responsabilice o alumnado de recoller a información en materia de xuventude que se lles envie desde a Dirección 

Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e de difundila entre o resto do alumnado do centro, contando co 

apoio do profesorado participante no programa. 

Os obxectivos específicos deste programa son: 

- Difundir información de interese para a mocidade que está nos centros educativos a través de correos 

electrónicos,  Redes Sociais e a través da información da páxina http://www.xuventude.net. 

- Ofrecerlle ás mozas e mozos que queiran ser correspondentes a posibilidade de informar aos seus compañeiros e así favorecer a participación e a 

maduración persoal, fomentando unha educación en valores para pensar e desenvolver o espíritu crítico. 

- Facilitar o acceso aos mozos e mozas ás actividades, programas e carnés que ofrece a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, 

descentralizando deste xeito a información nuns centros claves para o noso público obxectivo. 

- Traballar en rede cos centros, permitindo a recepción de información das actividades, iniciativas e propostas do alumnado, permitindo a súa 

canalización e potenciando, así, os servizos de información xuvenil entre a mocidade dos centros educativos. 

- Formar á mocidade na xestión do manexo da información, potenciando as súas habilidades sociais e a asunción temperá de responsabilidades. 

- Recabar información das actividades que se organizan por ou para a xuventude desde os propios institutos ou outras institucións para difundila ao 

resto da mocidade galega. 

Os correspondentes xuvenís son mozos ou mozas, estudantes de segundo ciclo da ESO, bacharelato ou ciclos medios e superiores de formación 

profesional que se encargarán de informar aos demais compañeiros das convocatorias, carnés xuvenís, recursos e actividades que poidan ser do seu 

interese. 

Os correspondentes terán as seguintes funcións: 

- Xestionar un taboleiro informativo no que haberá información sobre temas do seu interese. 

- Difundir a información que reciban a través dos medios ao seu alcance: redes sociais, entre os delegados de clase, compañeiros de instituto… 

- Manter actualizado e ordeado o taboleiro informativo do centro. 

- Participar activamente nas actividades e tarefas resultantes do desenvolvemento do proxecto nas titorías, nas aulas, na biblioteca e noutros 

espazos do centro onde se desenvolvan as liñas estratéxicas do Plan Proxecta. 

A información serálle enviada pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e polas oficinas de información xuvenil da súa zona. 

Beneficios para os/as correspondentes: 

- Recibirán gratuitamente o carné xove, o carné internacional e o carné de alberguista durante o ano escolar no que están como correspondentes. 

- Terán preferencia nalgúns dos programas da DXXV nos que así conste nas súas bases. 

- Reconoceráselles o tempo como persoas voluntarias mediante un certificado expedido pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e 

Voluntariado. Estas horas poderán serlle convalidadas como prácticas para os cursos de información xuvenil que as esixan. 

Contarase cun apartado propio da páxina http://www.xuventude.net e material das distintas actividades de xuventude. 

Alumnado ao que vai dirixido: preferentemente 3º e 4º de ESO, Bacharelato e FP 

Temporización: Curso completo 

Criterios de selección: Poderán participar todos os centros públicos e concertados galegos de educación secundaria e formación profesional que o 

soliciten. 

Persoa responsable: Jaime Díaz Fiuza 

Teléfono: 881 997 606 

Máis información: Plan Proxecta 

 

 

 

 

 

http://educacion.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/universidad/grado/becas-colaboracion.html
https://sede.educacion.gob.es/
http://www.educacion.es/
http://www.xuventude.net/
http://www.xuventude.net/
http://www.edu.xunta.es/web/node/6179
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Escola de segundas oportunidades de formación para mocidade de garantía xuvenil 

Martes, 05 Xullo 2016 13:00 

Cruz Vermella Coruña organiza Formación para o emprego e retorno educativo 

Destinatarios/as: Mozos/as de 16 a 29 anos en situación de desocupación laboral e educativa, previa 

inscrición no plan de Garantía Xuvenil. 

Obxetivo xeral: Lograr que mozos que abandonaron ou estean a abandonar de forma prematura o 

sistema educativo, ou non finalizaron a ESO, melloren os seus niveis de empleabilidad e a súa 

posición á hora de conseguir un emprego de calidade, retornando á formación regrada e ao coñecemento básico dun oficio. 

Plan de traballo individual: Elaborarase de maneira conxunta coa persoa un Plan de Intervención (PPI) con tres ámbitos de actuación: 

Intervención motivadora: sesións individuais e grupales que favorezan a autoconfianza, autocontrol, comunicación, iniciativa, orientación ao logro, 

etc., todas elas enfocadas ao ámbito formativo. 

Intervención educativa: sesións de reforzo educativo, aprendizaxe de técnicas de estudo, resolución de dúbidas e preparación de exames e probas 

de libre acceso. 

Intervención formativa: cursos de iniciación orientados ao coñecemento básico dun oficio, onde a persoa poida descubrir a súa vocación profesional. 

Medidas complementarias: 

Contémplase o apoio a través de axudas económicas para o desprazamento, o material de formación, etc. 

Favorecer o uso das novas tecnoloxías (titorías on-line, e-mail, etc.) 

Máis información: Para beneficiarse desta Escola podes preguntar por Eva López: 

Chamar ao teléfono 981 221 000 (ext.38219). 

Escribir un correo electrónico a evloro@cruzroja.es 

Acudir ás oficinas de Cruz Vermella Coruña (2º planta). 

 

Talleres preparación da ESO e proba libre de Acceso a Ciclos Medios 

Martes, 05 Xullo 2016 13:08 

 

Cruz Vermella Coruña organiza Talleres preparación da ESO e proba libre de Acceso a Ciclos Medios, para mozos 

inscritos en Garantía Xuvenil financiado polo Fondo Social Europeo e Ministerio de Emprego e Seguridade Social e Cruz 

Vermella Española 

Lugar: Cruz Vermella Coruña. Rúa Cruz Vermella, 1 (2º planta). 15002 A Coruña.  

Destinatarios: mozos de 16 a 29 anos, inscritos en Garantía Xuvenil.  

Contidos: Talleres de reforzo e preparación para as probas libres. Titorías individuais de seguimento e orientación. 

Dinamizacións grupales sobre competencias e habilidades previas á procura de emprego para mellorar a empleabilidad.   

Inicio: Xullo 2016 

Duración: continuada, ata a obtención da titulación. 

Contacto: evloro@cruzroja.es Teléfono 981 221 000 (ext.38219) 

I ESCOLA DE VERÁN PARA A MOCIDADE EN BARBADÁS 

Martes, 05 Xullo 2016 13:16 

A OMIX DE Barbadás organiza o Programa formativo para a xuventude e o emprego: 

1. Cursos para o crecemento e desenvolvemento persoal. 

- Cursos de comunicación e habilidades sociais (4 horas). Data: 6 de setembro de 16,30 a 20,30 

horas.  

Acreditación de Asistencia do Instituto Galego da Formacion e Innovacion Docente 

2. Cursos de Orientación e Inserción Laboral 

- Curso de Orientacion profesional (4 horas). Data: 8 de setembro de 16,30 a 20,30 horas.  

- Curso de Orientación vocacional (3 horas). Data: 26 de xullo de 10 a 13 horas.  

- Curso de Coaching laboral (4 horas). Data: 19 de xullo de 10 a 14 horas.  

Acreditación de Asistencia do Instituto Galego da Formacion e Innovacion Docente 

3. Cursos en materia de ocio e tempo libre.  

- Curso de Director/a de actividades de tempo libre (150 horas teóricas/150 horas prácticas).  

Durante o meses de  setembro/outubro. Titulación Oficial da Xunta de Galicia.  

- Curso de Risoterapia (30 h.) Datas: 18,20,21 e 25,27 e 28 de xullo de 16 a 21 horas. 

Os cursos impartiranse na Casa Municipal da Xuventude. 

Máis información na OMIX BARBADÁS  

Paque da Solaina s/n 

32890 A Valenzá (Ourense) 

Tel. 988391526 

xuventude@barbadas.es 

www.barbadas.es 

 

Cooperativas de ensino: unha alternativa de emprego 

Luns, 11 Xullo 2016 11:42 

 

Ucetag convoca o curso Cooperativas de ensino: unha alternativa de emprego 

Curso de 20 horas presenciais 

Obxectivos 

Presentar as características da cooperativa de ensino e as claves que a diferencian doutras fórmulas 

Coñecer os pasos que son necesarios para constituír unha cooperativa de ensino con éxito 

Orientar sobre as axudas e recursos de apoio dispoñibles. 

Dirixido a profesionais da educación, que queiran un emprego no ámbito da educación, regrada ou non regrada, que 

estean pensando na posibilidade de emprender e queiran coñecer cómo facelo baixo a fórmula da cooperativa de 

ensino 

NOVAS FORMACIÓN OUTROS CURSOS 

mailto:evloro@cruzroja.es
mailto:evloro@cruzroja.es
http://xuventude.xunta.es/uploads/2016_PROGRAMA_ESCOLA_DE_VERN_PARA_MOZOS.pdf
mailto:xuventude@barbadas.es
http://www.barbadas.es/
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Días: 26,27,28 e 29 de xullo  

Horario: De 9:00 a 14:00 Horas 

Lugar: Na Cámara de Comercio, República Arxentina 18. 36201 Vigo 

Máis información: 

UCETAG 

Rúa Cronista Rodríguez Elías, 2. 1º Of. 1A 

36209 Vigo 

Tfno 986 866 149  

http://www.ucetag.org/ 

 

 

 

Xeorxia Fee Artist: residencia para artistas e escritores en Paris 

 

Xoves, 07 Xullo 2016 09:16 

1- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE 

Deborah Kruger 

2- DESTINATARIOS 

A residencia está aberta a artistas visuais de todos os medios, escritores, críticos de arte, poetas e escritores creativos, de 24 anos ou máis. Os 

recentemente graduados son especialmente alentados a participar. Será necesario que os candidatos e candidatas dominen a lingua inglesa. 

3- DATA LÍMITE 

Aberta todo o ano 

4- MÁIS INFORMACIÓN 

O obxectivo da parisiense Residencia Xeorxia Free Artist/Writer é apoiar a novos artistas e escritores, proporcionándolles unha oportunidade para 

avanzar no seu traballo e explorar a paisaxe cultural de París, estimular a experimentación e aumentar a exposición do seu traballo a un público 

internacional.O programa inclúe un estipendio mensual para materiais e outros custos; o aloxamento por dous meses e as pasaxes aéreas desde e 

cara a París. A residencia ten lugar no barrio de Lle Marais de París. A convocatoria está aberta todo o ano, as aplicacións que se realicen agora 

contarán para o ano próximo. Para formalizar a inscrición, cada candidato deberá pagar 23 euros. 

5- FONTE, PÁXINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.artslant.com/ny/articles/show/44911 

Bolsas de Investigación Manuel de Oya 2016: Cervexa, Saúde e Nutrición 

Venres, 08 Xullo 2016 08:16 

Estado: Aberta 

Resume: 

O Centro de Información Cervexa e Saúde convoca a XVII edición das bolsas Manuel de Oya para fomentar a investigación en torno ao consumo de 

cervexa e a súa relación cos diferentes aspectos da saúde humana que no foran realizados ni difundidos con anterioridade en España. 

Requisitos básicos: 

Poderán solicitar as bolsas os estudiantes de último curso de grao de calquera carreira universitaria de ciencias ou dun curso de posgrao, sempre 

que se trate de centros de ensinanza superior de universidades españolas. 

A data de nacemiento das persoas solicitantes deberá ser posterior ao 1 de xaneiro de 1986. 

As persoas solicitantes deberán contar cun director de proyecto que pertenza a unha universidade ou centro de investigación español. 

A convocatoria ábrese o 2 de maio de 2016 e pecharase o 15 de outubro de 2016. 

http://www.cervezaysalud.es/becas-investigacion-manuel-oya-2016/ 

http://www.cervezaysalud.es/wp-content/uploads/2016/05/cics_form.pdf 

 

 

Bolsas 'Universia - Capacitas' para estudantes universitarios/as con discapacidade. 

Martes, 05 Xullo 2016 06:34 

1.- CONVOCANTE 

Fundación Universia 

2.- DESTINATARIOS 

- Estudantes españois/as ou estranxeiros/as residentes en España que se atopenmatriculados/as ou estean en condicións de matricularse, por 

primeira vez, en ensinos oficiais de grao e de posgrao impartidas por calquera universidade do mundo. 

- Acreditar unha discapacidade igual ou superior ao 33%. 

BOLSAS E AXUDAS FORMACIÓN PRÁCTICA 

BOLSAS E AXUDAS MOBILIDADE 

http://www.ucetag.org/
http://www.artslant.com/ny/articles/show/44911
http://www.cervezaysalud.es/becas-investigacion-manuel-oya-2016/
http://www.cervezaysalud.es/wp-content/uploads/2016/05/cics_form.pdf
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3.- DATAS LÍMITE 

02/11/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Modalidades de Bolsa: 

a) De Acceso: dirixidas a estudantes que se matriculan por primeira vez en estudos universitarios. 

b) De Progreso: dirixidas a estudantes que xa accedesen á universidade. 

c) De Mobilidade: dirixidas a estudantes que, en virtude dun programa de intercambio da propia universidade, desexen realizar un período formación, 

como mínimo dun trimestre, nunha universidade distinta á súa de orixe con destino internacional. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.fundacionuniversia.net/becas-fundacion-universia-capacitas/ 

 

Bolsas de Excelencia do Goberno de México para estranxeiros 2017 

Xoves, 07 Xullo 2016 09:21 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Axencia Mexicana de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento 

2.- DESTINATARIOS 

Para estudantes interesados en realizar estudos en México 

3.- DATA LÍMITE 

23/09/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Niveis de especialidade, mestría, doutoramento e investigacións de posgrao, así como programas de mobilidade estudantil de licenciatura e posgrao 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110036/Becas_de_Excelencia_del_Gobierno_de_M_xico_para_Extranjeros.pdf 

 

 

Proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade 

Martes, 05 Xullo 2016 13:29 

 

A Consellería de Política Social convoca subvencións para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e 

formación de persoas con discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Entidades beneficiarias 

Confederacións e as federacións cuxo obxecto social inclúa a promoción ou realización de accións no ámbito das 

persoas con discapacidade e as entidades de iniciativa social que, contando con análogo obxecto social, non se 

atopen asociadas nin federadas ás anteriores entidades. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 5 de agosto de 2016.  

Máis información no DOG do 5 de xullo de 2016 e enhttp://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada 

 

 

 

 

 

”Contemporary talents”, concurso de artes visuais 

Martes, 05 Xullo 2016 06:34 

1- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE 

Fundación François Schneider (Francia) 

2- DESTINATARIOS 

Artistas plásticos de todas as nacionalidades 

3- DATA LÍMITE 

15 de decembro de 2016 

BOLSAS E AXUDAS 

OUTRAS 

PREMIOS E CONCURSOS PREMIOS E CONCURSOS 

OUTRAS 

http://www.fundacionuniversia.net/becas-fundacion-universia-capacitas/
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110036/Becas_de_Excelencia_del_Gobierno_de_M_xico_para_Extranjeros.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada
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4- MÁIS INFORMACIÓN 

Poderán concorrer con obras de pintura, debuxo, escultura, instalación, fotografía e vídeo. Cada ano, a Fundación François Schneider outorga unha 

dotación máxima de 300.000? dividida en dous partes: 

- 150.000? para a adquisición de obras a través dun xurado internacional, das cales sete obras pasarán a formar parte da fundación. Un total de seis 

artistas recibirán 20.000? para a adquisición do seu traballo. 

- 150.000? para a realización de esculturas e instalacións. As candidaturas deben incluír unha estimación do orzamento necesario para realizar o 

traballo (incluídos os gastos de transporte e a instalación da obra). 

Os traballos seleccionados mostraranse nunha exposición colectiva e incluiranse nunha publicación bilingüe. 

5- FONTE, PÁXINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.fondationfrancoisschneider.org/en/category/talents-contemporains/presentation-talents-contemporains/ 

 

 

FULL CONTACT no Festival Internacional de fotografía 

Martes, 05 Xullo 2016 06:35 

1- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE 

SCAN Tarragona 

2- DESTINATARIOS 

Fotógrafos emerxentes de calquera país 

3- DATA LÍMITE 

15 de Xullo de 2016 

4- MÁIS INFORMACIÓN 

FULL CONTACT é un punto de encontro para establecer intercambios e xerar redes, pontes e sinerxias entre os Full Contact Artists (FCA) 

?artistas/fotógrafos emerxentes? e os Full Contact Followers (FCF) ?axentes do mundo da arte, tales como comisarios independentes, directores de 

festivais, galerías, centros de arte ou editores? Co obxectivo de incentivar as colaboracións e promover as relación artísticas e comerciais entre 

ambos os colectivos. Os artistas seleccionados participarán como convidados e non abonarán custo algún. Ademais, o festival farase cargo do 

aloxamento dos seleccionados. A viaxe irá a cargo de cada participante. Cada un dos artistas seleccionados comprométese a asistir a FULL 

CONTACT cos seus portfolios, os días 21 e 22 de outubro de 2016. 

5- FONTE, PÁXINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.scan.cat/es/full-contact-2/ 

 

Competición Internacional Novos Autores TCBF, Treviso Cómic Book Festival 2016 

Xoves, 07 Xullo 2016 09:14 

1- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE 

Asociación Fumetti de Treviso en colaboración coa Escola Internacional de Cómics de Padova 

2- DESTINATARIOS 

O concurso está aberto a creadores (debuxantes e caricaturistas) de todas as nacionalidades que cumprisen xa os 18 anos. 

3- DATA LÍMITE 

31 de agosto de 2016 

4- MÁIS INFORMACIÓN 

O tema do concurso é Punk! e os traballos deberán ser historias relacionadas co devandito movemento, que cumpre o seu 40 aniversario este ano e 

será parte integral do festival. Tras o peche da convocatoria, un xurado de expertos seleccionará os mellores traballos, que se expoñerán durante do 

festival de Treviso (do 22 ao 25 de setembro). Ademais, a Escola Internacional de Cómics de Padova outorgará tres premios, que consistirán en: 500 

euros, 300 euros e 200 euros, respectivamente. 

5- FONTE, PÁXINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.trevisocomicbookfestival.it/bando2016/bandoconcorso2016.pdf 

 

 

TVEBIOMOVIES, concurso de curtametraxes 

Xoves, 07 Xullo 2016 09:14 

1- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE 

TVE televisión española 

http://www.fondationfrancoisschneider.org/en/category/talents-contemporains/presentation-talents-contemporains/
http://www.scan.cat/es/full-contact-2/
http://www.trevisocomicbookfestival.it/bando2016/bandoconcorso2016.pdf
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2- DESTINATARIOS 

Grupos ou individuos de calquera idade e país. 

3- DATA LÍMITE 

17 de outubro de 2016 

4- MÁIS INFORMACIÓN 

Hai cinco categorías no concurso de curtametraxes; O gañador de cada categoría, a película que reciba máis visitas na canle de YouTube de tve 

Inspiring Change, recibirá 1500 dólares estadounidenses. Elixe unha das nosas categorías e pensa como poderías realizar un filme dun minuto. 

Envía unha proposta por escrito sobre a túa idea para a película mediante o formulario online antes do 19 de agosto. As propostas que non se envíen 

en inglés, francés, alemán, ruso ou español non serán aceptadas. Un xurado seleccionará as tres mellores propostas de cada categoría e dotaranas 

dun financiamento de 300 dólares para axudar a realizalas. O prazo de entrega das versións finais das películas é o 17 de outubro. 

5- FONTE, PÁXINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://biomovies.tve.org/es/competiciones/propuestas-de-curtametraxes/ 

 

 

We art open, concurso europeo de arte 

Xoves, 07 Xullo 2016 09:15 

1- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE 

Non Title Gallery 

2- DESTINATARIOS 

Artistas europeo maiores de idade; pódense presentar individualmente ou en colectivos 

3- DATA LÍMITE 

20 de Novembro de 2016 

4- MÁIS INFORMACIÓN 

O concurso ten como obxectivo promover e mellorar a calidade da arte contemporáneo. Será entregado un premio de 1000 á obra gañadora. Os 

criterios fundamentais de selección serán a calidade, a investigación, a orixinalidade e a contemporaneidad. O dominio do medio, o curriculum e a 

viabilidade do traballo serán outros factores influentes na selección. Non hai límite de temas, técnicas ou estilos, sempre que entren dentro dunha das 

categorías do concurso. Especifique: pintura grafica, escultura, fotografía, vídeo e instalación. 

5- FONTE, PÁXINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.notitlegallery.com/homepage/we-art-open/ 

 

Premio GIULIACARLA CECCHI, concurso internacional de moda feminina 

Xoves, 07 Xullo 2016 09:17 

1- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE 

Casa de moda GIULIACARCA CECCHI, Florencia 

2- DESTINATARIOS 

O concurso está aberto a todos/as os/os novos deseñadores/as especializados/as en women?s fashion and wear (moda feminina) graduados/as en 

institutos de arte e moda ou universidades públicas ou privada, desde os 18 ata os 25 anos, 

3- DATA LÍMITE 

18 de Setembro de 2016 

4- MÁIS INFORMACIÓN 

A participación ao concurso é gratuíta. 1 PREMIO: 3000?; 2 PREMIO 600?; 3 PREMIO: 400?.Cada concursante poderá presentar unha " colección 

cápsula " dun máximo de 5 deseños especificando o valor, a importancia e posible aplicación/produción da creación.   

5- FONTE, PÁXINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.premiogiuliacarlacecchi.com/ 

 

Concurso de fotografía #EUinmyregion en Facebook 

Xoves, 07 Xullo 2016 09:18 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Unión Europea 

2.- DESTINATARIOS: 

http://biomovies.tve.org/es/competiciones/propuestas-de-curtametraxes/
http://www.notitlegallery.com/homepage/we-art-open/
http://www.premiogiuliacarlacecchi.com/
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O único que tes que facer é utilizar a aplicación dispoñible na páxina de Facebook da Comisión Europea e compartir o que representan as iniciativas 

da UE na túa rexión. Publica as fotografías que realizases dun proxecto financiado pola UE nas que apareza a bandeira europea e información sobre 

o financiamento (adoitan figurar nun cartel ou panel próximo ao proxecto). 

3.- DATA LÍMITE : 

Ata o 28 de agosto de 2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN: 

Todos os anos, a UE inviste en milleiros de proxectos rexionais: seguro que hai algún preto de ti. Participa no concurso #EUinmyregion e quizais te 

convertas no/a gañador/a. Os fondos rexionais da UE destínanse a diversas iniciativas, xa sexa para impulsar á pequena e mediana empresa, para 

mellorar o transporte público ou para potenciar as enerxías renovables. Investiga e atopa un proxecto na túa zona. O/a gañador/a darase a coñecer o 

16 de setembro, e a viaxe a Bruxelas realizarase do 10 ao 13 de outubro de 2016. Se presentas unha boa fotografía do proxecto poderás participar 

no sorteo dunha viaxe a Bruxelas, con aloxamento incluído, e dun taller de fotografía.. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

Participación a través de Facebook. 

ec.europa.euhttp://ec.europa.eu/ 

 

31º Premio BMW de Pintura 

Xoves, 07 Xullo 2016 09:18 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

BMW Group 

2.- DESTINATARIOS: 

Os/as participantes, que deberán ser pintores/as españois/as ou estranxeiros/as residentes en España, poderán presentar ata cinco obras por 

autor/a. Só solicitarase o envío físico das obras a aqueles/aquelas autores/as cuxos traballos fosen preseleccionados para unha segunda fase. 

3.- DATA LÍMITE : 

Do 30 de xuño ao 24 de agosto de 2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN: 

A través do Premio BMW de Pintura, o Grupo BMW quere transmitir o seu compromiso co impulso da arte como medio de expresión e comunicación, 

así como a súa aposta polo talento novo. Esta iniciativa naceu en 1986 e desde entón foise consolidando cos anos como un dos proxectos culturais 

máis prestixiosos do país, grazas á estrutura e dinámica aberta de participación, á transparencia no seu desenvolvemento e á imparcialidade do 

xurado. A entrega dos galardóns realizarase o 25 de outubro de 2016 no Teatro Real de Madrid, presidida pola súa Maxestade A Raíña Sofía con 

seguintes premios e dotación correspondente: Premio BMW de Pintura: 25.000? Bolsa Mario Antolín de Axuda á Investigación Pictórica: 8.000? 

Premio á Innovación: 6.000? Premio BMW ao Talento máis Novo: 4.000? 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

Inscricións a través da páxina web. 

www.premiodepintura.bmw.es<http://www.premiodepintura.bmw.es/> 

 

XXXI Premio de Unicaja de Poesía 

Xoves, 07 Xullo 2016 09:19 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Fundación Unicaja 

2.- DESTINATARIOS 

Para calquera persoa, sexa cal for a súa nacionalidade ou lugar de residencia 

3.- DATA LÍMITE 

31/07/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Os traballos deben estar escritos en castelán, cun máximo de mil versos e de tema libre 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

https://www.obrasocialunicaja.es/wp-content/uploads/2015/06/Bases-XXXI-Premio-Unicaja-de-Poesia.pdf 

 

X Premio Málaga de Novela 

Xoves, 07 Xullo 2016 09:20 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Concello de Málaga e Fundación José Manuel Lara 

http://ec.europa.eu/
http://www.premiodepintura.bmw.es/
https://www.obrasocialunicaja.es/wp-content/uploads/2015/06/Bases-XXXI-Premio-Unicaja-de-Poesia.pdf
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2.- DESTINATARIOS 

Para todos os escritores, calquera que sexa a súa nacionalidade 

3.- DATA LÍMITE 

02/08/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

As novelas deben estar escritas en castelán, cunha extensión mínima de 160 e un máximo de 300 páxinas 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://fundacionjmlara.es/convocatorias-de-premios/basees-do-premio-malaga-de-novela/ 

 

II Certame Internacional de Relatos Curtos sobre Diversidade Funcional 2016 

Venres, 08 Xullo 2016 07:13 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Irmás Hospitalarias do Sacro Corazón de Jesús 

2.- DESTINATARIOS: 

- Pode participar calquera persoa maior de idade conforme á lexislación do seu país. Cada participante pode presentar un só relato e cada relato 

debe ter un/unha único/a autor/a. 

- Os relatos han de ser orixinais e inéditos, escritos en castelán e ter unha extensión entre (25 a 30 páxinas de tamaño DIN A4 a dobre espazo), que 

non fosen premiados noutros certames. 

3.- DATA LÍMITE : 

Ata o 12 de outubro de 2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN: 

- Este Certame pretende estimular a creación literaria baseada na experiencia ou na creatividade literaria sobre a atención integral, a estigmatización, 

os retos, a superación, a integración social e en xeral calquera situación que afecta á vida das persoas con calquera tipo de diversidade funcional e, 

desa maneira, contribuír a desenvolver a sensibilidade ante as diversas situacións humanas que se xeran ao redor da diversidade funcional. 

- Establécese un único premio en efectivo de 2.000 euros e a publicación do relato gañador xunto cos outros cinco finalistas.? 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

Os relatos poderanse presentar por correo electrónico ou por correo postal en: 

II CERTAME INTERNACIONAL DE RELATOS CURTOS SOBRE DISCAPACIDADE 

Centro Hospitalario Pai Benito Menni 

Paseo Juan Carlos I nº10 

47012 Valladolid 

www.menni.com<http://www.menni.com/> maoliveros@menni.com 

 

XV Certame de relato curto "Eugenio Carbajal" 2016 

Venres, 08 Xullo 2016 07:13 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Concello de Mieres, Concellería de Mocidade, Oficina de Información Xuvenil 

2.- DESTINATARIOS: 

- Poderán participar mozos con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos, sen importar a nacionalidade, fóra de quen haxa resultado gañadores/as 

nalgunha das cinco últimas edicións do Certame. 

- Cada participante poderá presentar un máximo de dous traballos a concurso. 

3.- DATA LÍMITE : 

Ata o 14 de outubro de 2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN: 

O obxectivo principal deste premio literario é o dar difusión á obra de novos escritores e escritoras. É un dos poucos premios literarios reservados a 

mozos menores de 30 anos convocados en Asturias, e ao longo dos anos, foi adquirindo unha importante proxección internacional. 

Este premio literario, debe o seu nome ao alcalde mierense Eugenio Carbajal co que se iniciou a Concellería de Mocidade e durante cuxo mandato 

se abriu a Oficina de Información Xuvenil. A súa primeira edición tivo lugar no ano 2002. 

O fallo do xurado darase a coñecer en decembro de 2016. Establécese un único premio por un importe de 1500?. 

 

http://fundacionjmlara.es/convocatorias-de-premios/basees-do-premio-malaga-de-novela/
http://www.menni.com/
mailto:maoliveros@menni.com
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5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

O envío pode realizarse por correo postal, entrega en man ou correo electrónico. 

Casa da Cultura "Teodoro Custa" 

Oficina Nova de Mieres 

C/Manuel Llaneza, 8 2ª planta 

33600 Mieres (Asturias) 

Teléfono: 98 545 27 45 

www.ayto-mieres.es<http://www.ayto-mieres.es/> 

oij@ayto-mieres.es 

 

 

 

 

Persoal contra incendios forestais en Manzaneda 

Martes, 05 Xullo 2016 13:45 

O Concello de Manzaneda necesita contratar o seguinte persoal: 

tres postos de chofer do vehículo motobomba 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Ourense do 5 de xullo de 2016 

 

Persoal contra incendios forestais na Merca 

Martes, 05 Xullo 2016 13:46 

O Concello da Merca necesita contratar o seguinte persoal: 

1 praza de capataz de incendios forestais 

1 praza de peón-condutor de incendios forestais 

3 praza de peóns forestais 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Ourense do 5 de xullo de 2016 

 

Persoal contra incendios forestais no Páramo 

Martes, 05 Xullo 2016 13:49 

O Concello do Páramo necesita contratar o seguinte persoal: 

1 Xefe de brigada 

1 Peón condutor 

4 Peóns de brigada 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Lugo do 5 de xullo de 2016 

 

Prácticas na Secretaría Xeral do Consello (SGC) para 2017 

Mercores, 06 Xullo 2016 06:06 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Consello Europeo ; Consello da Unión Europea 

2.- DESTINATARIOS: 

Estas prácticas están destinadas a nacionais da UE que, ao cumprirse o prazo de presentación de solicitudes, terminasen polo menos un primeiro 

ciclo de estudos universitarios e estean en posesión dun título de grao ou equivalente. 

3.- DATA LÍMITE : 

Prácticas remuneradas: ata o 31 de agosto de 2016. 

Prácticas non remuneradas: primeiro período, ata o 1 de outubro de 2016; segundo período, ata o 1 de abril de 2017. 

4.- MÁIS INFORMACIÓN: 

A Secretaría Xeral do Consello (SGC) ofrece cada ano uns cen períodos de prácticas remuneradas e non remuneradas  que se realizarán: 

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PÚBLICO 

http://www.ayto-mieres.es/
mailto:oij@ayto-mieres.es
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- Do 1 de febreiro ao 30 de xuño de 2017. 

- Do 1 de setembro de 2017 ao 31 de xaneiro de 2018. 

As prácticas remuneradas recibir unha remuneración durante 5 meses. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

Envío de solicitudes a través do correo electrónico. 

www.consilium.europa.eu<http://www.consilium.europa.eu/> 

compulsory.traineeship.applications@consilium.euro 

 

Peóns de sevizos varios en Arzúa 

Mercores, 06 Xullo 2016 08:32 

O Concello do Arzúa necesita contratar o seguinte persoal: 

6 peóns de servizos varios. As bases están dispoñibles no BOP da Coruña do 6 de xullo 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de xullo de 2016.  

Máis información no DOG do 6 de xullo de 2016 

 

Auxiliar da radio municipal de Arzúa 

Mercores, 06 Xullo 2016 08:34 

O Concello do Arzúa necesita contratar un/ha auxiliar da radio municipal. 

As bases etán publicadas no BOP da Coruña do 6 de xullo 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de xullo de 2016.  

Máis información no DOG do 6 de xullo de 2016 

 

538 prazas de axudantes de Institucións Penitenciarias 

Mercores, 06 Xullo 2016 08:38 

O Ministerio do interior convoca probas selectivas para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Axudantes de Institucións Penais. 

O total de prazas é de 538. 

Requisitos:  

Título de Bacharel ou Técnico. 

Non ser condenado por delito doloso a penas privativas de liberdade maiores de tres anos, a menos que se obtivo a cancelación de antecedentes 

penais ou a rehabilitación. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de xullo de 2016.  

Máis información no BOE do 6 de xullo de 2016 e en www.institucionpenitenciaria.es 

 

Tractoristas en Monfero 

Mercores, 06 Xullo 2016 08:53 

O Concello de Monfero necesita contratar dúas/dous tractoristas. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP da Coruña do 6 de xullo de 2016 e en www.concellodemonfero.com 

 

Lista de persoal contra incendios forestais do Concello de Oroso 

Mercores, 06 Xullo 2016 09:02 

O Concello de Oroso está a elaborar unha lista de contratación de persoal laboral temporal para a brigada de prevención e defensa contra incendios 

forestais, nos postos de xefe de brigada, peón de brigada-condutor e peón de brigada. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP da Coruña do 6 de xullo de 2016 

 

Lista de contratación de Auxiliares de Administración no Concello de Sada 

Mercores, 06 Xullo 2016 09:05 

O Concello de Sada está a elaborar unha lista de contratación de persoal para a provisión interina de prazas de Auxiliar de administración. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP da Coruña do 6 de xullo de 2016 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/
mailto:compulsory.traineeship.applications@consilium.euro
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/07/06/2016_0000005603.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/07/06/2016_0000005602.pdf
http://www.institucionpenitenciaria.es/
http://www.concellodemonfero.com/
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Profesores/as de música para a Escola Municipal de Música de Vialgarcía de Arousa 

Mercores, 06 Xullo 2016 09:18 

O Concello de Vilagarcía de Arousa fai unha convocatoria para a formación dunha bolsa de traballo de persoal docente para a Escola Municipal de 

Música. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 16 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Pontevedra do 6 de xullo de 2016 e en www.vilagarcia.es 

 

 

Persoal contra incendios en Baleira 

Mercores, 06 Xullo 2016 09:42 

O Concello de Baleira necesita contratar o seguinte persoal: 

Tres conductores do camión motobomba 

Un/ha Operario/a de desbroces 

Un Xefe de Brigada 

Un péon- conductor 

Tres peóns de brigada 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Lugo do 6 de xullo de 2016 

 

 

Persoal contra incendios en Láncara 

Mercores, 06 Xullo 2016 09:44 

O Concello de Láncara necesita contratar o seguinte persoal: 

Dous xefes de brigada. 

Dous peóns condutores 

Seis peóns 

Tres condutores de VMB 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Lugo do 6 de xullo de 2016 e en http://www.concellodelancara.com/ 

Xuíz de Paz en Rábade 

Mercores, 06 Xullo 2016 09:49 

O concello de Rábade fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto/a. 

Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da 

función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, 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 23 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Lugo do 6 de xullo de 2016. 

 

165 prazas de Axentes da Facenda Pública 

Xoves, 07 Xullo 2016 10:33 

O Ministerio de Facenda convoca oposicións para cubrir 165 prazas de Axentes da Facenda Pública. 

Requisitos: Estar en posesión ou en condicións de obter o título de Bacharel ou Técnico. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de xullo de 2016. 

Máis información no BOE do 7 de xullo de 2016 

 

273 prazas do Corpo Técnico de Facenda 

Xoves, 07 Xullo 2016 11:05 

O Ministerio de Facenda convoca oposicións para cubrir 273 prazas do Corpo Técnico de Facenda. 

Requisitos: Estar en posesión ou en condicións de obter o título de Diplomado, Enxeñeiro Técnico, Arquitecto Técnico ou Grao. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de xullo de 2016. 

Máis información no BOE do 7 de xullo de 2016 e en www.agenciatributaria.es en "Empleo público" 

 

3 prazas do Corpo de Enxeñeiros Técnicos Forestais 

Xoves, 07 Xullo 2016 11:19 

O Ministerio de Agricultura convoca 3 prazas do Corpo de Enxeñeiros Técnicos Forestais. 

Requisitos: título de Enxeñeiro Técnico Forestal 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de xullo de 2016. 

Máis información no BOE do 7 de xullo de 2016 e en www.magrama.gob.es 

http://www.vilagarcia.es/
http://www.concellodelancara.com/
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.magrama.gob.es/
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20 prazas de Inspección de Pesca 

Xoves, 07 Xullo 2016 11:24 

O Ministerio de Agricultura convoca oposicións apra cubrir 20 prazas da Escala de Titulados de Escolas Técnicas de Grao Medio de Organismos 

Autónomos do MAPA, na especialidade de Inspección de Pesca. 

Requisitos: título Universitario de Grao ou os actualmente vixentes de Diplomado Universitario, Enxeñeiro Técnico e Arquitecto Técnico 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de xullo de 2016. 

Máis información no BOE do 7 de xullo de 2016 

 

Prazas no Concello de Madrid 

Xoves, 07 Xullo 2016 11:34 

O Concello de Madrid convoca oposicións para cubrir as seguintes prazas: 

12 prazas de Operador de Servizos Informáticos 

7 prazas de Cociñeiro 

41 prazas de Axente de Residuos Ambientais 

12 prazas de Axente de Mobilidade 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de xullo de 2016. 

Máis información no BOE do 7 de xullo de 2016 

 

 

Bolsa de traballo de auxiliares de axuda a domicilio no Concello de Ortigueira 

Xoves, 07 Xullo 2016 13:18 

O Concello de Ortigueira fai unha convocatoria para a creación de unha bolsa de traballo que sirva para a cobertura temporal das vacantes que se 

produzan no servizo municipal de axuda no fogar. 

Requisitos: 

Ciclo formativo de grao medio. Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia. 

Ciclo formativo de grao medio. Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermaría. 

Ciclo formativo de grao medio. Técnico en Atención Sociosanitaria. 

Certificado de profesionalidade, de Atención Sociosanitaria a Persoas no Domicilio. 

Certificado de profesionalidade, de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 18 de xullo de 2016. 

Máis información no BOP da Coruña do 7 de xullo de 2016 

 

 

Persoal contra incendios na Bola 

Xoves, 07 Xullo 2016 13:22 

O Concello da Bola necesita contratar o seguinte persoal: 

Un xefe de brigada 

Un peón-condutor de brigada 

Tres peóns de brigada 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Ourense do 7 de xullo de 2016 

 

 

Persoal para o programa de empregabilidade de Entrimo 

Xoves, 07 Xullo 2016 13:24 

O Concello de Entrimo necesita contratar o seguinte persoal: 

5 traballadores para a realización do Programa Provincial de Cooperación en Materia de Empregabilidade 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Ourense do 7 de xullo de 2016 

 

 

Persoal contra incendios en Entrimo 

Xoves, 07 Xullo 2016 13:26 

O Concello de Entrimo necesita contratar o seguinte persoal: 

2 xefes de brigada 

2 peóns condutor 

6 peóns forestais 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Ourense do 7 de xullo de 2016 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/07/index.php?d=163&s=2
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Persoal contra incendios na Gudiña 

Xoves, 07 Xullo 2016 13:28 

O Concello da Gudiña necesita contratar o seguinte persoal: 

3 peóns de brigada. 

1 peón-condutor. 

1 xefe de brigada. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Ourense do 7 de xullo de 2016 

 

Persoal contra incendios na Mezquita 

Xoves, 07 Xullo 2016 13:29 

O Concello da Mezquirta necesita contratar o seguinte persoal: 

6 peóns de brigada. 

2 peóns-condutor. 

2 xefes de brigada. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Ourense do 7 de xullo de 2016 e en www.amezquita.es 

 

Persoal contra incendios en Ramirás 

Xoves, 07 Xullo 2016 13:32 

O Concello de Ramirás necesita contratar o seguinte persoal: 

8 peóns de brigada. 

2 xefes de brigada. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Ourense do 7 de xullo de 2016 

 

 

Persoal contra incendios en Vilamartín de Valdeorras 

Xoves, 07 Xullo 2016 13:36 

O Concello de Vilamartín de Valdeorras necesita contratar o seguinte persoal: 

3 condutores de motobomba 

4 Peóns de brigadas 

1 Xefe de brigada 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Ourense do 7 de xullo de 2016 

 

Persoal contra incendios en Vilariño de Conso 

Xoves, 07 Xullo 2016 13:40 

O Concello de Vilariño de Conso necesita contratar o seguinte persoal: 

2 peóns condutores 

6 Peóns forestais 

2 Xefes de brigada 

3 condutores de motobomba 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Ourense do 7 de xullo de 2016 

 

Persoal contra incendios na Mancomunidade intermunicipal Conso - Frieiras 

Xoves, 07 Xullo 2016 13:43 

A Mancomunidade intermunicipal Conso - Frieiras necesita contratar o seguinte persoal: 

3 Peóns condutores 

9 Peóns de brigada 

3 Xefes de brigada 

1 Peón forestal- chofer tractor desbrozadora 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Ourense do 7 de xullo de 2016 

 

http://www.amezquita.es/
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Persoal contra incendios na Mancomunidade de concellos “Santa Águeda” 

Xoves, 07 Xullo 2016 13:45 

A Mancomunidade Mancomunidade de concellos “Santa Águeda” necesita contratar o seguinte persoal: 

5 Condutores 

15 Peóns de brigada 

5 Xefes de brigada 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Ourense do 7 de xullo de 2016 

 

Xuíz de Paz en Sanxenxo 

Xoves, 07 Xullo 2016 13:48 

O concello de Sanxenxo fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto/a. 

Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da 

función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, 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 21 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Pontevedra do 7 de xullo de 2016. 

 

A Universidade de artes de Helsinqui busca profesor de fotografía 

Luns, 11 Xullo 2016 06:25 

1- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE 

A Academia de Belas Artes da Universidade das Artes de Helsinqui 

2- DESTINATARIOS 

Os interesados deberán contar cunha formación académica aplicable, excelentes méritos artísticos e boas habilidades para o ensino 

3- DATA LÍMITE 

19 de agosto de 2016 

4- MÁIS INFORMACIÓN 

A carga de traballo anual será de 1.600 horas, tal e como se define no convenio colectivo de universidades finlandesas; seguindo o mesmo convenio 

determinarase o salario do docente, que contará ademais cun complemento salarial en función do rendemento do seu traballo persoal. As linguas de 

ensino son o finés, o sueco e o inglés; o candidato deberá dominar a lingua inglesa e finesa e, polo menos, coñecer a lingua sueca. No caso dos 

candidatos estranxeiros, deberán dominar o inglés e comprometerse a adquirir as habilidades. O candidato, que será seleccionado tendo en conta os 

seus méritos artísticos, contará cun contrato de 5 anos. 

5- FONTE, PÁXINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.uniarts.fi/en/jobs/professor-photography 

 

Contratación laboral dun/dunha profesor/a do Conservatorio Municipal de Música de Carballo 

Luns, 11 Xullo 2016 07:38 

Contratación laboral temporal dun/dunha profesor/a do Conservatorio Municipal de Música de Carballo, especialidade de Percusión. 

Para tomar parte no proceso selectivo os/as aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos: a) Nacionalidade. Ter a nacionalidade española ou ser 

nacional dun Estado membro da Unión Europea, nos termos previstos no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto do Empregado Público. 

Así mesmo os estranxeiros con residencia legal en España poderán acceder ás Administracións Públicas, como persoal laboral, en igualdade de 

condicións que os españois. b) Idade: Ter cumpridos 16 anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa. c) Capacidade funcional: Posuír 

as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas que son obxecto do 

presente contrato. 

Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións. - Título superior de música establecido no artigo 54 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación, ou equivalente, na especialidade de percusión. - Título superior de música establecido no artigo 42.3 da Lei orgánica 1/1990, do 3 de 

outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, ou equivalente, na especialidade de percusión. - Título de profesor de música, graos superior ou 

medio, do plan de estudios que regula o Decreto 2618/1966, do 10 de setembro, polo que se aproba o regulamento xeral dos conservatorios de 

música, na especialidade de percusión. - Título de profesor ou título profesional de música do plan de estudios que regula o Decreto do 15 de xuño 

de 1942, na especialidade de percusión. 

As citadas solicitudes presentaranse no citado Rexistro xeral do Concello en horas de oficina durante o prazo de vinte días naturais, que se iniciará o 

día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Tamén se publicará no Taboleiro de Anuncios da Casa do 

Concello e na prensa. 

Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, do día 11 de xullo de 2016, nº 130. 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/07/11/2016_0000005752.pdf 

 

Contratación laboral temporal dun/dunha profesor/a do CMM de Carballo, Clarinete 

Luns, 11 Xullo 2016 07:39 

http://www.uniarts.fi/en/jobs/professor-photography
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/07/11/2016_0000005752.pdf
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Contratación laboral temporal dun/dunha profesor/a do Conservatorio Municipal de Música de Carballo, especialidade de Clarinete. 

O obxecto desta convocatoria é a contratación, en réxime laboral temporal a tempo parcial, dunha praza de profesor/a de clarinete para impartir 

clases no Conservatorio Profesional de Música de Carballo. 

Para tomar parte no proceso selectivo os/as aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos: 

Ter a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea, nos termos previstos no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, 

do Estatuto do Empregado Público. Así mesmo os estranxeiros con residencia legal en España poderán acceder ás Administracións Públicas, como 

persoal laboral, en igualdade de condicións que os españois. 

Ter cumpridos 16 anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa. 

Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións. 

Título superior de música establecido no artigo 54 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, ou equivalente, na especialidade de clarinete. 

- Título superior de música establecido no artigo 42.3 da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, ou 

equivalente, na especialidade de clarinete. - Título de profesor de música, graos superior ou medio, do plan de estudios que regula o Decreto 

2618/1966, do 10 de setembro, polo que se aproba o regulamento xeral dos conservatorios de música, na especialidade de clarinete. - Título de 

profesor ou título profesional de música do plan de estudios que regula o Decreto do 15 de xuño de 1942, na especialidade de clarinete. 

As citadas solicitudes presentaranse no citado Rexistro xeral do Concello en horas de oficina durante o prazo de vinte días naturais, que se iniciará o 

día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Tamén se publicará no Taboleiro de Anuncios da Casa do 

Concello e na prensa. 

Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, do día 11 de xullo de 2016, nº 130. 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/07/11/2016_0000005753.pdf 

 

BOLSA DE EMPREGO NA CATEGORÍA DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE PANTÓN 

Luns, 11 Xullo 2016 07:45 

O proceso selectivo será o de CONCURSO, conforme ao disposto no artigo 61 do Texto Refundido Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado 

pola Lei 7/2007, do 12 de abril (en adiante EBEP). 

Realización de obras ou servizos determinados, interinidade (para cubrir provisoriamente as vacantes ou ausencias que se poidan producir como 

baixas) ou eventual por circunstancias de produción (acumulación de tarefas, substitucións de vacacións). 

Requisitos específicos para o acceso aos empregos: 

1.- Título de formación profesional de grao medio de atención sociosanitaria ou equivalente, regulado no Real Decreto 496/2003, do 2 de maio, ou en 

posesión do certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real Decreto 1379/2008, 

do 1 de agosto polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e a comunidade.  

2.- Só se admitiran candidatos/as ao proceso de selección as persoas que acrediten estar en posesión do permiso de conducir B e dispor de vehículo 

para desprazarse. O prazo de presentación de instancias será de cinco días naturais dende o día seguinte ao da publicación do anuncio do presente 

concurso no Boletín Oficial da Provincia. 

As bases do presente procedemento poden consultarse NA PAXINA WEB DO Concello: www.concellodepanton.es  e nas Dependencias Municipais 

de luns a venres de 9 a 14 horas durante o prazo de presentación de instancias. 

Boletín Oficial da Provincia de Lugo, do luns 11 de xullo de 2016. Nº 158 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13987_1.pdf#page=11 

 

Violín tutti para a Orquestra Real Filharmonía de Galicia 

Luns, 11 Xullo 2016 09:48 

A Orquestra Real Filharmonía de Galicia necesita contratar o seguinte persoal: 

Violín tutti 

 

Requisitos: Estar en posesión de título Superior de Música en la especialidad de Violín. 

 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 1 de agosto de 2016.  

Máis información no BOP da Coruña do 11 de xullo de 2016 e en http://www.consorcio-santiago.org/ 

 

Persoal contra incendios en Sarreaus 

Luns, 11 Xullo 2016 10:02 

O Concello de Sarreaus necesita contratar o seguinte persoal: 

2 Condutores 

6 Peóns  

2 Xefes de brigada 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 16 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Ourense do 11 de xullo de 2016 

 

Persoal contra incendios en Cualedro 

Luns, 11 Xullo 2016 10:04 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/07/11/2016_0000005753.pdf
http://www.concellodepanton.es/
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13987_1.pdf#page=11
http://www.consorcio-santiago.org/
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O Concello de Cualedro necesita contratar o seguinte persoal: 

2 Condutores 

6 Peóns  

2 Xefes de brigada 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Ourense do 9 de xullo de 2016 

 

Persoal contra incendios en Monterrei 

Luns, 11 Xullo 2016 10:05 

O Concello de Monterrei necesita contratar o seguinte persoal: 

2 Condutores 

6 Peóns  

2 Xefes de brigada 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Ourense do 9 de xullo de 2016 

 

Persoal contra incendios en Oimbra 

Luns, 11 Xullo 2016 10:06 

O Concello de Oimbra necesita contratar o seguinte persoal: 

2 Condutores 

6 Peóns  

2 Xefes de brigada 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Ourense do 9 de xullo de 2016 e en http://www.oimbra.es/ 

 

Persoal contra incendios en Maceda 

Luns, 11 Xullo 2016 10:09 

O Concello de Maceda necesita contratar o seguinte persoal: 

1 Condutores 

3 Peóns  

1 Xefes de brigada 

3 condutores para vehículo motobomba 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Ourense do 8 de xullo de 2016 

 

Persoal contra incendios en Muiños 

Luns, 11 Xullo 2016 10:11 

O Concello de Muiños necesita contratar o seguinte persoal: 

2 Condutores 

6 Peóns  

2 Xefes de brigada 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Ourense do 8 de xullo de 2016 

 

Xuíz de Paz en Montederramo 

Luns, 11 Xullo 2016 10:13 

O concello de Montederramo fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto/a. 

Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da 

función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, 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 27 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Ourense do 8 de xullo de 2016 

 

Inspectores de Educación na Comunidade de Castela e León 

Luns, 11 Xullo 2016 10:51 

A Comunidade de Castela e León convoca 18 prazas de Inspectores de Educación. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de xullo de 2016. 

http://www.oimbra.es/
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Solicitude: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es 

Máis información no BOE do 9 de xullo de 2016 

 

Axente Notificador e de Recaudación para o concello das Pontes 

Luns, 11 Xullo 2016 10:54 

O Concello das Pontes de García Rodríguez convoca unha oposición para cubrir a seguinte praza: 

Unha praza de Axente Notificador e de Recaudación 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de xullo de 2016. 

Máis información no BOE do 8 de xullo de 2016 

 

Persoal para o Concello de Burela 

Luns, 11 Xullo 2016 11:01 

O Concello de Burela necesita contratar o seguinte persoal: 

Dous auxiliares administrativos adscritos ao Centro de Formación Ocupacional 

Dous monitores para o curso de formación profesional para o emprego “Xestión Integrada de Recursos Humanos”. 

Un/unha monitor/a para o curso de formación profesional para o emprego “Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos”. 

Dous monitores para o curso de formación profesional para o emprego “Xestión Integrada de Recursos Humanos”. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de xullo de 2016. 

Máis información no BOP de Lugo do 9 de xullo de 2016 

 

Persoal contra incendios en Samos 

Luns, 11 Xullo 2016 11:03 

O Concello de Samos necesita contratar o seguinte persoal: 

1 Condutores 

3 Peóns  

1 Xefes de brigada 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Lugo do 9 de xullo de 2016 

Persoal contra incendios en Cervo 

Luns, 11 Xullo 2016 11:05 

O Concello de Cervo necesita contratar o seguinte persoal: 

2 Condutores 

6 Peóns  

2 Xefes de brigada 

3 Peóns para o vehículo motobomba con carné de conducir C 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Lugo do 8 de xullo de 2016 

 

Persoal contra incendios en Xermade 

Luns, 11 Xullo 2016 11:12 

O Concello de Xermade necesita contratar o seguinte persoal: 

1 Condutores 

4 Peóns  

1 Xefe de brigada 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de xullo de 2016.  

Máis información no BOP de Lugo do 8 de xullo de 2016 

 

 

 

 

 

Docente "Transporte Sanitario" en Lugo 

Mercores, 06 Xullo 2016 10:48 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1980/docente-transporte-sanitario 

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PRIVADO 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1980/docente-transporte-sanitario


 

21 
11 de xullo de 2016 – Revista 1080 

Ofertas Servizo Público de Emprego 08/07/2016 

Venres, 08 Xullo 2016 07:02 

Nº de oferta:  12/2016/4247 

Data: 08/07/2016 

Posto ofertado:  filólogos/as 

Localidade:  Pontes de García Rodríguez (A Coruña) 

Requisitos:  necesítase profesor/a inglés para xornada diaria parcial de tarde. 

 

Nº de oferta:  12/2016/5710 

Data: 08/07/2016 

Posto ofertado:  fisioterapeutas, en xeral 

Localidade:  Cañiza, A (Pontevedra) 

Requisitos:  necesítase fisioterapeuta para xornada parcial. 

 

Nº de oferta:  12/2016/5889 

Data: 08/07/2016 

Posto ofertado:  camareiros/as de piso (hostalaría) 

Localidade:  Sanxenxo (Pontevedra) 

Requisitos:   necesítanse camareiros/as de pisos. 

 

Nº de oferta:  12/2016/6187 

Data: 08/07/2016 

Posto ofertado:  enfermeiros/as especialistas en enfermaría xeriátrica 

Localidade:  Parada de Sil (Ourense) 

Requisitos:  necesítase enfermeiro/a. Xornada parcial 20 hrs. semanais. 

 

Nº de oferta:  12/2016/6286 

Data: 08/07/2016 

Posto ofertado:  pinches de cociña 

Localidade:  Sanxenxo (Pontevedra) 

Requisitos:  necesítanse pinches de cociña. 

 

Nº de oferta:  12/2016/6333 

Data: 08/07/2016 

Posto ofertado:  condutores-operadores de guindastre torre 

Localidade:  Ourense 

Requisitos:  operador/a de guindastre torre, encofrador, encargado. Oficial 24 meses de experiencia. Curso de prevención de riscos laborais 60 hrs. 

interpretación de planos. 

 

Nº de oferta:  12/2016/6496 

Data: 08/07/2016 

Posto ofertado:  matachíns-carniceiros/as, en xeral 

Localidade:  Allariz (Ourense) 

Requisitos:  necesítanse matachíns-carniceiros/as. Valorarase experiencia no sector cárnico. 

Nº de oferta:  12/2016/6506 

Data: 08/07/2016 

Posto ofertado:  formadores de formación ocupacional non regulada 

Localidade:  Coruña, A 

Requisitos: necesítase formador/a de cursos de hixiene alimentaria, manipulación e alérxenos. Licenciatura ou grao de bioloxía, química ou ciencia e 

tecnoloxía dos alimentos. 

 

Nº de oferta:  12/2016/6509 

Data: 08/07/2016 

Posto ofertado:  xefes de equipo de instalacións para elaborar produtos alimentarios 

Localidade:  Lugo 

Requisitos: necesítase xefe de línea: control de boas prácticas, organización da produción e control de persoal con experiencia, para industria 

cárnica. Preferible veterinario/a, enxeñeiro/a  agrícoloa ou agrónomo, autónomo. 

 

Nº de oferta:  12/2016/6570 

Data: 08/07/2016 

Posto ofertado:  montadores de estradas 

Localidade:  Estrada, A (Pontevedra) 

Requisitos: requisitos imprescindibles: curso  de prevención de riscos no sector da construcción, montaxe de andamios e traballos en altura. 

Máis información no tfono 012 e na páxina web: 

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/ 

 

Pintor/a de vehículos en Santiago 

Venres, 08 Xullo 2016 10:16 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1981/pintora-de-vehiculos 

 

Consultor Financeiro Familiar en Vigo 

Venres, 08 Xullo 2016 10:17 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1982/consultor-financeiro-familiar 

 

 

 

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1981/pintora-de-vehiculos
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1982/consultor-financeiro-familiar


 

22 
11 de xullo de 2016 – Revista 1080 

 

 

 

I ESCOLA DE VERÁN PARA A MOCIDADE 

Martes, 05 Xullo 2016 13:16 

A OMIX DE Barbadás organiza o Programa formativo para a xuventude e o emprego: 

1. Cursos para o crecemento e desenvolvemento persoal. 

- Cursos de comunicación e habilidades sociais (4 horas). Data: 6 de setembro de 16,30 a 20,30 

horas.  

Acreditación de Asistencia do Instituto Galego da Formacion e Innovacion Docente 

2. Cursos de Orientación e Inserción Laboral 

- Curso de Orientacion profesional (4 horas). Data: 8 de setembro de 16,30 a 20,30 horas.  

- Curso de Orientación vocacional (3 horas). Data: 26 de xullo de 10 a 13 horas.  

- Curso de Coaching laboral (4 horas). Data: 19 de xullo de 10 a 14 horas.  

Acreditación de Asistencia do Instituto Galego da Formacion e Innovacion Docente 

3. Cursos en materia de ocio e tempo libre.  

- Curso de Director/a de actividades de tempo libre (150 horas teóricas/150 horas prácticas).  

Durante o meses de  setembro/outubro. Titulación Oficial da Xunta de Galicia.  

- Curso de Risoterapia (30 h.) Datas: 18,20,21 e 25,27 e 28 de xullo de 16 a 21 horas. 

Os cursos impartiranse na Casa Municipal da Xuventude. 

Máis información na OMIX BARBADÁS  

Paque da Solaina s/n 

32890 A Valenzá (Ourense) 

Tel. 988391526 

xuventude@barbadas.es 

www.barbadas.es 

 

 

 

 

17 salón do comic e ilustración en Cangas 

Xoves, 07 Xullo 2016 12:13 

 
17 salón do comic e ilustración en Cangas, do 18 ao 24 de xullo. 

En breve teremos o programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVAS DAS CASAS DE XUVENTUDE E OMIX OMIX 

http://xuventude.xunta.es/uploads/2016_PROGRAMA_ESCOLA_DE_VERN_PARA_MOZOS.pdf
mailto:xuventude@barbadas.es
http://www.barbadas.es/
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