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depoEmprende 

Xoves, 11 Agosto 2016 08:29 

 

 

A Deputación de Pontevedra desenvolverá o programa de Fomento do Emprendemento 

Xuvenil da provincia de Pontevedra depoEMPRENDE durante o último cuatrimestre deste ano 

2016.  Está destinado a 120 mozos e mozas da provincia de Pontevedra menores de 30 anos, 

coas  seguintes características: 

 

 Inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html). 

 Sen ocupación. 

 Sen estar integrados nos sistemas de educación ou formación. 

O programa levarase a cabo nos espazos dos viveiros da rede de Incyde en Barro-Meis, Lalín, Pontevedra, Vigo, Vilagarcía e Tui. 

Inscricións: 

 depoemprega2016@depo.es 

 981 160 128 

Máis información na web http://www.depo.es/depoemprende 

 

Xóvenes como axentes de cambio 

Xoves, 11 Agosto 2016 09:31 

Cruz Vermella Xuventude, dentro do Programa Iniciativa Xove da Dirección Xeral de Xuventude, 

Participación e Voluntariado, organiza por segundo ano consecutivo as xornadasXAC, Xóvenes 

como axente de cambio, que terán lugar os días 1 e 2 de outubro. 

O obxectivo destas xornadas é dotar de ferramentas á xuventude para que poida asumir un 

papel de liderado ético co fin de inspirar unha transformación positiva das mentalidades, actitudes e 

comportamentos tanto neles mesmos coma nas súas comunidades. 

No marco das Xornadas, Cruz Vermella Xuventude quere  ofrecer a oportunidade a calquera moza ou mozo a formar parte do equipo docente. E así 

nace o concurso docentes “Cal é a túa proposta para o XAC2”? no afán de búsqueda constante de calidade nas formacións da xornada, e tamén, 

como unha aposta por apoiar á  xuventude. 

Poderán participar neste concurso persoas residentes en Galicia entre 16 a 35 anos, que poderán presentar proposta para un o varios obradoiros. 

Podedes consultar as Bases da convocatoria 

 

Proxecto PROEMGA de promoción do emprendemento 

Xoves, 11 Agosto 2016 12:06 

PROEMGA é un Programa de formación e acompañamento para a mellora do 

emprendemento xuvenil en Galicia, a executar pola Fundación Galicia Innova e financiado 

pola Fundación INCYDE e o Fondo Social Europeo. 

O obxecto do proxecto é o de mellorar a inclusión ao mercado laboral de mozos menores de 

30 anos das localidades de Lugo, Lalín, Ferrol e Ribeira e arredores, que non se atopan 

empregados nin participan nos sistemas de educación ou formación  e que posúen unha 

titulación profesional ou universitaria, rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. 

 O proxecto consta de 3 fases ben diferenciadas nas cales se potenciarán as capacidades 

persoais e de autoemprego dos mozos, mediante a motivación, a formación grupal e 

individualizada e o mentoring. 

Toda esta información está dispoñible na páxina web do proxecto: www.fundaciongaliciainnova.org/proemga 

As datas que se estiman para o desenvolvemento das actuacións nos distintos concellos son: 

 Lugo: 

o Fase 1: Captación 01 xuño - 16 de setembro 

 Fase 1.1. Captación: 01 xuño - 9 de setembro 

 Fase 1.2. Taller de motivación: 12 de setembro 

 Fase 1.3. Selección de participantes: 12 de setembro - 13 de setembro 

 Fase 1.4. Plan persoal: 14 de setembro - 16 de setembro. 

o Fase 2: Formación e titorías: 19 de setembro - 18 de outubro 

 Fase 2.1. Formación: 19 de setembro - 22 de setembro 

 Fase 2.2. Titorías: 23 de setembro - 18 de outubro. 

 Fase 2.3. Visitas a StartUps: 23 de setembro - 18 de outubro. 

EN PORTADA NOVAS E ACTIVIDADES 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html
mailto:depoemprega2016@depo.es
http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/pdfs/BASESXovCruzVermella.pdf
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 Fase 3: Mentoring: 19 de setembro - 04 de novembro. 

 Ferrol: 

o Fase 1: Captación 01 xuño - 30 de setembro 

 Fase 1.1. Captación: 01 xuño - 23 de setembro 

 Fase 1.2. Taller de motivación: 26 de setembro 

 Fase 1.3. Selección de participantes: 26 de setembro - 27 de setembro 

 Fase 1.4. Plan persoal: 28 de setembro - 30 de setembro. 

o Fase 2: Formación e titorías: 03 de outubro - 02 de novembro 

 Fase 2.1. Formación: 03 de outubro - 06 de outubro 

 Fase 2.2. Titorías: 07 de outubro - 02 de novembro. 

 Fase 2.3. Visitas a StartUps: 07 de outubro - 02 de novembro. 

o Fase 3: Mentoring: 03 de outubro - 18 de novembro. 

 Lalín: 

o Fase 1: Captación 01 xuño - 23 de setembro 

 Fase 1.1. Captación: 01 xuño - 16 de setembro 

 Fase 1.2. Taller de motivación: 19 de setembro 

 Fase 1.3. Selección de participantes: 19 de setembro - 20 de setembro 

 Fase 1.4. Plan persoal: 21 de setembro - 23 de setembro. 

o Fase 2: Formación e titorías: 17 de outubro - 16 de novembro 

 Fase 2.1. Formación: 17 de outubro - 21 de outubro 

 Fase 2.2. Titorías: 24 de outubro - 16 de novembro. 

 Fase 2.3. Visitas a StartUps: 24 de outubro - 16 de novembro. 

o Fase 3: Mentoring: 18 de outubro - 01 de decembro. 

 Ribeira: 

o Fase 1: Captación 01 xuño - 07 de outubro 

 Fase 1.1. Captación: 01 xuño - 30 de setembro 

 Fase 1.2. Taller de motivación: 03 de outubro 

 Fase 1.3. Selección de participantes: 03 de outubro - 04 de outubro 

 Fase 1.4. Plan persoal: 05 de outubro - 07 de outubro. 

o Fase 2: Formación e titorías: 31 de outubro - 30 de novembro 

o Fase 2.1. Formación: 31 de outubro - 07 de novembro 

o Fase 2.2. Titorías: 8 de novembro- 30 de novembro. 

o Fase 2.3. Visitas a StartUps: 8 de novembro- 30 de novembro. 

o Fase 3: Mentoring: 02 de novembro - 15 de decembro. 

CARTEL DO PROGRAMA 

DÍPTICO DO PROGRAMA 

 

Bolsas do Ministerio de Educación para estudos posobrigatorios 

Xoves, 18 Agosto 2016 11:27 

 

BOLSAS DE CARÁCTER XERAL PARA ESTUDOS POSOBRIGATORIOS 

Curso académico 2016-2017 

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca bolsas para estudantes que no curso académico 

2016-2017 cursen ensinanzas posobrigatorias con validez en todo o territorio nacional. 

 

 

 Ensinanzas comprendidas: 

1.- Ensinanzas posobrigatorias e ensinanzas superiores non universitarias: 

a) Primeiro e segundo cursos de Bacharelato. 

b) Formación Profesional de grao medio e de grao superior. 

c) Ensinanzas artísticas profesionais. 

http://xuventude.xunta.es/uploads/Presentacin_PROEMGA.pdf
http://xuventude.xunta.es/uploads/Dptico_Proemga-_GA.pdf
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d) Ensinanzas deportivas. 

e) Ensinanzas artísticas superiores. 

f) Estudos relixiosos superiores. 

g) Estudos militares superiores. 

h) Estudos de idiomas en Escolas Oficias de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade a distancia. 

i) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional impartidos en centros públicos e en centros privados 

concertados que teñan autorizadas estas ensinanzas. 

j) Formación Profesional básica. 

  

 

2.- Ensinanzas universitarias: 

a) Ensinanzas universitarias adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiais de Grao e de Máster. 

b) Ensinanzas universitarias conducentes aos títulos oficiais de Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Diplomado, Mestre, Enxeñeiro Técnico e Arquitecto 

Técnico. 

c) Curso de preparación para acceso á universidade de maiores de 25 anos impartido por universidades públicas. 

d) Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster e créditos complementarios para a obtención do título de Grao ou para 

proseguir estudos oficiais de licenciatura. 

Non se inclúen nesta convocatoria as bolsas para a realización de estudos correspondentes ao terceiro ciclo ou doutoramento, estudos de 

especialización nin títulos propios das universidades. 

  

Presentación de solicitudes: 

A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por vía telemática na sede electrónica do Ministerio no 

enderezohttps://sede.educacion.gob.es/ 

  

Información para estudos NON UNIVERSITARIOS 

  

Información para estudos UNIVERSITARIOS 

  

 

 

Prazo de presentación: 

 3 de outubro para estudos non universitarios 

 17 de outubro para estudos universitarios  

Acceso á convocatoria no BOE num. 195, de 13 de agosto de 2016. 

 

Bolsas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo 

Venres, 19 Agosto 2016 08:11 

BOLSAS E AXUDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO 

Modalidades 

1. Axudas e subsidios para alumnado con necesidade específica de apoio educativo derivada de 

discapacidade ou trastorno grave de conduta. 

2. Axudas para programas complementarios a alumnos con necesidade específica de apoio educativo 

asociada a altas capacidades. 

Destinatarios 

Alumnos escolarizados en centros educativos españois que acrediten a necesidade específica de recibir apoio educativo e reúnan os requisitos 

establecidos. 

Requisitos 

 Xenerais: acreditar a necesidade específica de apoio educativo, de acordo co requirido nas bases da convocatoria para distintas situacións  e 

tipos de axudas a conceder. 

 Económicos. 

Dotación 

A contía para conceder terá distintos compoñentes, en función dos requisitos e circunstancias do solicitante. 

Prazo de presentación 

Do 08 de agosto ata o 29 de setembro de 2016. 

Presentación de solicitudes na SEDE ELECTRÓNICA 

Extracto da convocatoria 

Convocatoria completa BOE núm. 189, de 6 de agosto de 2016 

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?convocatoriaForm.idTema=6
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2016/estudios-no-universitarios/cumplimentacion-formulario.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2016/estudios-universitarios.html
http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/pdfs/Convocatoria__General__Becas_curso_2016-2017.pdf
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=748
http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/pdfs/Axudas_alumnado_NNEE.pdf
http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/pdfs/NNEE_convocatoria_completa.pdf
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Encontros Internacionais de Xuventude Cabueñes 2016 

Venres, 19 Agosto 2016 11:31 

Encontros Internacionais de Xuventude Cabueñes 2016 

Organización e Coordinación: Consello da Xuventude de España. 

Período de inscrición: Do 10/8/2016 ao 12/9/2016 

Este ano celébranse os XXXIV Encontros Internacionais de Xuventude de Cabueñes 2016 baixo o lema: Mozos en movemento: espazos físicos e 

espazos virtuais. 

2016 é o ano europeo do deporte en Xixón e toda a cidade envorcouse para poñer de manifesto que a actividade física é un elemento esencial no 

desenvolvemento integral das persoas. 

Os Encontros de Cabueñes queren sumarse a esta celebración expondo como fío condutor da oferta desta edición as distintas vertentes da 

actividade física, o deporte e o xogo e a súa relación co uso do espazo público e as políticas de Xuventude. 

Tratarase de buscar puntos de confluencia entre os espazos físicos e virtuais e explorar ferramentas de traballo que utilicen dunha maneira creativa e 

innovadora os distintos espazos de relación nos que se moven as persoas novas. 

Os Encontros celebraranse do 6 ao 9 de outubro no Centro de Cultura Antigo Instituto de Xixón e van dirixidos a membros de asociacións xuvenís, 

técnicos de Xuventude, mediadores xuvenís e mozos en xeral. 

Desenvolvemento do programa: 

Desenvolveranse 5 seminarios simultáneos sobre diversos temas: 

 Deporte, actividade física e inclusión social. Aspectos teóricos e prácticos. 

 Que apostas? O problema do xogo en mozos/as e adultos. 

 Mocidade e recuperación do espazo público. 

 Os (vídeo) xogos e o deporte como espazos diversos e libres de desigualdades. Cara a un uso positivo do xogo en espazos físicos e virtuais. 

 Educación para a participación inclusiva. 

Número de participantes: 200 participantes distribuídos da seguinte maneira: Seminarios/talleres: 120. 

Encontro RAIJ: 30. 

Encontro técnicos e novos artistas: 50. 

Data de celebración: Do 6 ao 9 de outubro de 2016, en Xixón (Asturias) 

Máis información: http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/encuentros-internacionales-de-juventud-cabuenes-2016 

 

Premios Nacionais de Xuventude 2016 

Luns, 22 Agosto 2016 09:15 

O Instituto da Xuventude, Injuve, concede os Premios Nacionais de Xuventude para o ano 2016. 

Premio de 3.000 euros, en cada unha das seguintes categorías: 

Iniciativas emprendedoras en materia de emprego, a David Mayoral Vilches. 

Voluntariado, a Alejandro Sebastián Servén. 

Igualdade, a Ana Fernández Sancho. 

Máis información no BOE do 17 de agosto de 2016 e en www.injuve.es 

 

 

 

 

Curso de Habilidades sociais para a xestión do conflito 

Venres, 12 Agosto 2016 09:51 

ACHEGÁNDONOS AO CONFLITO . HABILIDADES SOCIAIS PARA A XESTIÓN DO CONFLITO 

UGACOTA (unión de cooperativas de traballo asociado) continúa coa Programación de 

Actividades Formativas 2016, no marco da Rede Eusumo cun curso presencial e gratuíto en 

Ames. 

O curso desenvolverase Na Entidade da Rede Eusumo – Fundación Feiraco, do 16/08/16 ao 

19/08/16 en horario de 9:30 a 14:30 hs., cunha duración total de 20 horas 

OBXECTIVOS 

Comprender que o conflito é algo natural que está presente na nosa vida. 

Coñecer as diferentes fontes das que xurde o conflito. 

Coñecer e experimentar os diferentes estilos de afrontamento do conflito. 

Achegarnos a xeitos construtivos de xestionar as situacións de conflito. 

NOVAS FORMACIÓN OUTROS CURSOS 

http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/encuentros-internacionales-de-juventud-cabuenes-2016
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/encuentros-internacionales-de-juventud-cabuenes-2016
http://www.injuve.es/
http://www.eusumo.gal/
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PROGRAMA 

Módulo 1.- O conflito está no aire 

Módulo 2.- As fontes do conflito 

Módulo 3.- Estilos de resolución de conflitos 

Módulo 4.- Pautas para a xestión das situacións conflitivas 

CONTIDOS 

1º sesión.- Presentación de Ugacota e da Rede Eusumo. Que é o conflito? Emocións e conflito. Aspectos 

positivos do conflito. Consecuencias do non afrontamento do conflito. 

2º sesión.- De onde xurde o conflito? Como afrontar a situación de conflito dependendo da orixe deste? 

Habilidades de comunicación. 

3º sesión.-. Estilos de resolución de conflito. Estratexias gañar-perder. Estratexias gañar-gañar. A busca 

creativa de solucións aos conflitos. 

4º sesión.- A actitude cara a resolución do conflito. As competencias que debemos desenvolver. As preguntas as que debemos dar resposta para 

avanzar na solución do conflito. 

Para máis información contacta con UGACOTA no telf. 981 57 55 78 . 

Estas accións formativas son baremables no Sector do Marisqueo. 

PROGRAMA 

FORMULARIO INSCRICIÓN 

 

Curso de formación de formadores en acuicultura 

Luns, 22 Agosto 2016 08:38 

 

A Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro convoca un curso de formación de formadores en 

acuicultura. 

Poderán participar no curso as persoas en posesión das titulacións académicas de licenciatura ou grao de 

bioloxía, ciencias do mar, veterinaria ou enxeñaría de montes e titulados de ciclo formativo superior en 

acuicultura, en situación laboral de desemprego ou en activo que non presten servizos nas administracións 

públicas e noutras entidades oficiais. 

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

Solicitude en https://sede.xunta.es/ co procedemento PE615B 

Máis información no DOG do 22 de agosto de 2016 

 

 

 

Curso de Monitor de tempo libre en Burela 

Venres, 12 Agosto 2016 10:08 

Curso de Monitor de Actividades de Tempo Libre da ETL Altair 

 A Mariña-Extensivo (Fase teórico-práctica: 200 horas+Fase práctica: 150 horas) 

 CURSO OFICIAL HOMOLOGADO POLA XUNTA DE GALICIA  

 Sede: Burela (provisional) 

Datas: Inicio o 24 de Setembro e final o 27 de novembro (Sábados e domingos) 

* En función das necesidades horarias e de acordo cos participantes poder liberarse tardes de domingos, 

supridas por tardes de venres. 

Prezo: 

Até 15 de agosto de 2016: 225 (entrada 45 €) 

Até 15 Setembro de 2016: 260 (entrada 50 €) 

* Posibilidade de pago en tres prazos de 60/70 € mais entrada. 

-Membros das equipas educativas de Altair ou persoas que desexen pertencer ao voluntariado educativo de Altair: 75 euros 

 INCLÚE: SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, POLIZA DE ACCIDENTES PARA O ALUMNADO, MATERIAL E ACTIVIDADES, 

DESPRAZAMENTO AO LUGAR ONDE SE DESENVOLVA O MODULO DE CAMPISMO. 

  

+ INFORMACIÓN   

INSCRICIÓN 

 

 

NOVAS FORMACIÓN CURSOS DE TEMPO LIBRE 

http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/pdfs/PROGRAMA_CONFLITO_AMES.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf02_m8ke9g798c_XjZ4iKUA3ptyj9-98xMB1czbCJ_M46VMw/viewform
https://sede.xunta.es/
https://etlaltairgaliza.wordpress.com/cursos/a-marina-setembro-2016-curso-extensivo-de-monitorxs-atl/
https://etlaltairgaliza.wordpress.com/inscribete/
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Curso de Monitor/a de actividades de tempo libre na Coruña 

Luns, 22 Agosto 2016 11:58 

A Escola de Tempo Libre Liceo La Paz organiza un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre na Coruña 

Datas: do 16 de agosto ao  25 de setembro de 2016 

Lugar: Colexio Liceo La Paz 

Enderezo: Sebastián Martínez Risco 12 . 15009 A Coruña 

Teléfono: 981 286 122 e 981 286 299. 

 

 

Curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en Vigo 

Luns, 22 Agosto 2016 12:03 

 

A Escola de Tempo Libre Xaruma organiza un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en Vigo 

Datas: do 1 de outubro ao  18 de decembro de 2016 

Lugar: Centro Gárate, local da ETL Xaruma 

Enderezo: Sanjurjo Badía 79 . Vigo 

Teléfono: 986 127 949 – 698 142 158. 

 

 

 

 

 

Bolsas do Ministerio de Educación para estudos posobrigatorios 

Xoves, 18 Agosto 2016 11:41 

 

BOLSAS DE CARÁCTER XERAL PARA ESTUDOS POSOBRIGATORIOS 

Curso académico 2016-2017 

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca bolsas para estudantes que no curso académico 2016-2017 cursen ensinanzas 

postobrigatorias con validez en todo o territorio nacional. 

Ensinanzas comprendidas: 

1.- Ensinanzas posobrigatorias e ensinanzas superiores non universitarias: 

a) Primeiro e segundo cursos de Bacharelato. 

b) Formación Profesional de grao medio e de grao superior. 

c) Ensinanzas artísticas profesionais. 

d) Ensinanzas deportivas. 

e) Ensinanzas artísticas superiores. 

f) Estudos relixiosos superiores. 

g) Estudos militares superiores. 

h) Estudos de idiomas en Escolas Oficias de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade a distancia. 

i) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional impartidos en centros públicos e en centros privados 

concertados que teñan autorizadas estas ensinanzas. 

j) Formación Profesional básica. 

  

2.- Ensinanzas universitarias: 

a) Ensinanzas universitarias adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiais de Grao e de Máster. 

b) Ensinanzas universitarias conducentes aos títulos oficiais de Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Diplomado, Mestre, Enxeñeiro Técnico e Arquitecto 

Técnico. 

c) Curso de preparación para acceso á universidade de maiores de 25 anos impartido por universidades públicas. 

d) Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster e créditos complementarios para a obtención do título de Grao ou para 

proseguir estudos oficiais de licenciatura. 

Non se inclúen nesta convocatoria as bolsas para a realización de estudos correspondentes ao terceiro ciclo ou doutoramento, estudos de 

especialización nin títulos propios das universidades. 

  

Presentación de solicitudes: 

A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por vía telemática na sede electrónica do Ministerio no 

enderezohttps://sede.educacion.gob.es/ 

BOLSAS E AXUDAS CONVOCATORIA XERAL 

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?convocatoriaForm.idTema=6


 

8 
22 de agosto de 2016 – Revista 1085 

 Información para estudos NON UNIVERSITARIOS 

  

Información para estudos UNIVERSITARIOS 

  

Prazo de presentación: 

 3 de outubro para estudos non universitarios 

 17 de outubro para estudos universitarios 

Acceso á convocatoria no BOE num. 195, de 13 de agosto de 2016. 

 

Bolsas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo 

Venres, 19 Agosto 2016 08:30 

BOLSAS E AXUDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO 

EDUCATIVO 

Modalidades 

1. Axudas e subsidios para alumnado con necesidade específica de apoio educativo derivada de 

discapacidade ou trastorno grave de conduta. 

2. Axudas para programas complementarios a alumnos con necesidade específica de apoio 

educativo asociada a altas capacidades. 

Destinatarios 

Alumnos escolarizados en centros educativos españois que acrediten a necesidade específica de recibir apoio educativo e reúnan os requisitos 

establecidos. 

Requisitos 

 Xenerais: acreditar a necesidade específica de apoio educativo, de acordo co requirido nas bases da convocatoria para distintas situacións  e 

tipos de axudas a conceder. 

 Económicos. 

Dotación 

A contía para conceder terá distintos compoñentes, en función dos requisitos e circunstancias do solicitante. 

Prazo de presentación 

Do 08 de agosto ata o 29 de setembro de 2016. 

Presentación de solicitudes na SEDE ELECTRÓNICA 

Extracto da convocatoria 

Convocatoria completa BOE núm. 189, de 6 de agosto de 2016 

 

 

 

Convocadas 4 prazas de policía local no Concello de Moguer(Huelva) 

Martes, 09 Agosto 2016 10:57 

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, desde a publicación na 

páxinawww.boe.es o 9 de agosto. 

 

Convocadas 13 prazas de bombeiros no Concello de Valladolid. 

Martes, 09 Agosto 2016 10:58 

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación 

no BOE. 

Máis información www.boe.es do 8 de agosto. 

 

Convocadas 400 Bolsas prácticas en empresas privadas de Pontevedra. 

Martes, 09 Agosto 2016 11:01 

A Deputación Provincial de Pontevedra, convoca estas 400 bolsas para xóvenes con titulación universitaria ou de formación profesional, sen 

experiencia laboral previa no ámbito da súa titulación. 

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días contados a partir da publicación na páxina www.boppo.depo.es do 9 de agosto. 

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/08/09/2016030961 

 

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PÚBLICO 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2016/estudios-no-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2016/estudios-universitarios.html
http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/pdfs/Convocatoria__General__Becas_curso_2016-2017.pdf
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=748
http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/pdfs/Axudas_alumnado_NNEE.pdf
http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/pdfs/NNEE_convocatoria_completa.pdf
http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
http://www.boppo.depo.es/
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/08/09/2016030961
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Convocadas 3 prazas de policía local no Concello de Mancha Real (Jáen) 

Venres, 12 Agosto 2016 08:35 

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación 

no BOE. 

Máis información www.boe.es do 10 de agosto. 

 

Convocadas 3 prazas de técnicos de xestion no Consorcio Provincial de Córdoba. 

Venres, 12 Agosto 2016 08:36 

O Consorcio Provincial de Prevención e Extinción de Incendios de Córdoba, convoca estas prazas de técnico de xestión, polo sistema de oposición. 

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir de la publicación no BOE o 12 de agosto. www.boe.es 

 

Convocadas 54 prazas de bombeiro-condutor no Consorcio Provincial de Córdoba. 

Venres, 12 Agosto 2016 08:37 

O Consorcio Provincial de Prevención e Extinción de Incendios de Córdoba, convoca estas prazas de bombeiro-condutor, polo sistema de concurso-

oposición. 

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir de la publicación no BOE o 12 de agosto. www.boe.es 

 

Convocadas 3 prazas de policía local no Concello de Pontevedra. 

Luns, 22 Agosto 2016 10:35 

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación 

no BOE o 17 de agosto 

www.boe.es 

 

Convocadas 14 prazas de axudantes tributarios na Deputación de Alicante. 

Luns, 22 Agosto 2016 10:36 

As prazas, son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días desde a publicación o 18 de 

agosto na páxina www.boe.es 

 

Convocadas 3 prazas de policía local no Concello de Mijas (Málaga) 

Luns, 22 Agosto 2016 10:37 

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación 

no BOE o 19 de agosto. 

Máis información www.boe.es 

 

Convocadas 9 prazas de persoal funcionario e laboral no Concello de Pontevedra. 

Luns, 22 Agosto 2016 10:37 

As prazas convocadas son: 2 de administrativo, 2 de auxiliar admtvo., 3 de subalterna e 2 de bombeiro-condutor, por oposición. O prazo de 

presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación o 19 de agosto na páxina www.boe.es 

 

 

COÑECE O TRAMO BAIONÉS DO CAMIÑO PORTUGUÉS DA COSTA 

Venres, 19 Agosto 2016 12:03 

A Concellería de Xuventude do Concello de Baiona, organiza unha ruta guiada do tramo Baionés do Camiño 

Portugués da Costa, para o  23 de agosto de 2016. 

A saída do grupo está prevista para as 9:30h. dende Baredo, punto donde se inicia o camiño, rematando en 

Ramallosa, tras 9,7 kms.  Durante este tramo, os participantes percorrerán sendas fluviais, capelas, igrexas, cruceiros 

e pontes ata chegar a fin do tramo, na Ponte románica da Ramallosa. 

A organización disporá dun autobús para desplazar aos participantes dende Sabarís e Baiona ata o punto de inicio da 

ruta. 

A actividade é totalmente gratuíta. 

Máis información e inscricións na OMIX, ou no teléfono 986 385 925. 

 

NOVAS DAS CASAS DE XUVENTUDE E OMIX OMIX 

http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
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