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Iniciativa Xove financia a participación de mozos e mozas emprendedores ou en situación de 
desemprego no programa “Emprender a través das novas tecnoloxías” 

Mercores, 14 Setembro 2016 08:02 

Un grupo de 20 persoas están a formarse en marketing dixital, redes sociais, web corporativas ou comercio electrónico 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, participou hoxe nunha das actividades do programa 

Un grupo de 20 mozos e mozas da comarca do Baixo Miño participan no programa “Emprender a través das novas tecnoloxías”, financiado pola liña 

Iniciativa Xove da Consellería de Política Social a través da Asociación Érguete Baixo Miño. Os e as participantes están en situación de desemprego 

ou ben veñen de iniciar unha etapa emprendedora e precisan de formación e asesoramente en marketing dixital, redes sociais, webs corporativas ou 

comercio electrónico. 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, participou hoxe nunha das actividades deste programa e destacou que 

“Iniciativa Xove é un programa onde a Administración non lle di aos mozos e mozas o que teñen que facer, senón que lles pide propostas para 

despois apoialas, tratando de que a burocracia ceda o protagonismo á xuventude”. 

A titular autonómica tamén explicou que “este programa Xove está concibido como un instrumento para que a mocidade poida demostrar a súa 

capacidade para organizar, emprender e impulsar actividades dirixidas á xuventude, ao tempo que se fomenta a súa participación, estimúlase o 

talento xuvenil e permite poñer en práctica as súas ideas”. 

Ademais, Cecilia Vázquez tamén fixo referencia ao Estudo da Universidade de Santiago sobre “Os programas de Educación non formal e 

empregabilidade da Xuventude en Galicia”, que foi presentado este mesmo ano e que analizou cientificamente varios programas da Dirección Xeral 

de Xuventude, Participación e Voluntariado, entre eles Iniciativa Xove. Neste estudo, se indica que a satisfacción xeral coa formación adquirida no 

caso dos participantes en Iniciativa Xove foi do 82% e ante a pregunta de se recomendarían o programa, un 88% responden afirmativamente. En 

canto á utilidade dos coñecementos adquiridos para o emprego, responden positivamente un 76% dos participantes no programa.  

Este ano un total de 122 entidades xuvenís e grupos informais de mozos e mozas se benefician do programa Iniciativa Xove. Das iniciativas 

financiadas, 68 corresponden a asociacións xuvenís e 54 a grupos informais de mozas e mozos. En liña coas recomendacións da Unión Europea, 

Galicia foi a primeira comunidade autónoma que financiou iniciativas de grupos informais, co fin de que a excesiva burocracia non sexa un 

impedimento para que leven a cabo as súas ideas. 

A directora Xeral de Xuventude lembrou que Iniciativa Xove financia o cento por cen das iniciativas de interese cun orzamento máximo de 5.000 

euros. Así mesmo, todas as entidades e grupos aos que se lle conceda a axuda e o soliciten, reciben un anticipo do 80% sobre o total da cantidade 

concedida.  

Unha vez finalizadas as accións, os participantes poderán obter un certificado oficial de experiencias de educación non formal en materia de 

xuventude, como instrumento que permitirá confirmar a participación neste programa e sobre todo valorar as competencias adquiridas. 

 

 

 

A directora xeral de Xuventude fai entrega dos diplomas aos 25 participantes en estadías titorizadas 
en empresas de Camariñas, Mazaricos, Muxía e Vimianzo a través do programa ‘Deseñando o teu 
futuro’ 

Mercores, 14 Setembro 2016 15:20 

 Esta iniciativa serve para aproximar aos rapaces e rapazas galegos de entre 14 e 18 anos ao ámbito sociolaboral coa finalidade de que 

coñezan a realidade das empresas e así axudalos na toma de decisión do seu futuro perfil profesional 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia 

Vázquez, participou esta mañá na entrega dos diplomas acreditativos aos 25 

mozos e mozas participantes no programa “Deseñando o teu futuro na Costa 

da Morte” promovido polos Concellos de Camariñas, Mazaricos, Muxía e 

Vimianzo. 

Esta acción, que se desenvolveu no marco do programa “Deseñando o teu 

futuro” da Consellería de Política Social, contou coa colaboración dos centros 

educativos: IES Pedra da Aguia (Camariñas), o IES Terra de Soneira 

(Vimianzo) e o CEIP A Picota (Mazaricos); as ANPA Pedra da Aguia 

(Camariñas) e Barcoma (Mazaricos); a Federación de empresarios Costa da 

Morte FECOM, a Asociación de empresarios e comerciantes de Vimianzo, a 

Asociación de empresarios e promoción económica de Camariñas, a 

Asociación de empresarios e comerciantes ASMECO de Muxía, a Asociación 

Muxía Natural de Casa rurais de Muxía, a Asociación Eu son Mazaricos 

(Mazaricos), a Asociación galega de profesionais do desenvolvemento local 

– Afiprodel (Vimianzo) e as Confrarías de pescadores de Camariñas e Muxía. 

O programa Deseñando o teu futuro é unha iniciativa de educación non formal para que mozos e mozas de entre 14 e 18 anos poidan realizar 

pequenas estadías titorizadas en centros de traballo; que serve para aproximar aos rapaces e rapazas galegos ao ámbito sociolaboral coa finalidade 

de que coñezan a realidade das empresas. 

No caso do programa Deseñando o teu futuro Costa da Morte, as 11 mozas e os 14 mozos participantes realizaron estancias visitas de 8 días de 

duración en empresas dos catro concellos de diversos sectores: hoteleiro, téxtil, comercio, servizos sociais, electricidade, motor, entre outros. 

A titular do departamento autonómico sinalou que no marco deste programa no 2016 se financian 13 iniciativas presentadas por concellos e 

entidades sen ánimo de lucro, que facilitarán que un total de 351 mozos e mozas realicen estadías visitas en empresas. “Esta experiencia sirve para 

que os mozos e mozas adquiran coñecementos e habilidades que axudan a completar o seu desenvolvemento persoal e futura formación académica 

e profesional. A finalidade deste programa é axudalos na toma de decisión do seu futuro perfil profesional, para que coñezan a realidade da empresa 

previamente a decidir a súa traxectoria formativa profesional”. 

As estadías visitas en empresas teñen unha duración mínima de cinco días e máxima de quince días hábiles e se establece unha xornada mínima 

diaria de catro horas. O número máximo de mozos participantes por iniciativa non pode exceder de 30. 

A cantidade subvencionable a cada entidade e concello se calcula a razón de 6 euros por participante ao día, para cubrir os gastos de manutención e 

desprazamento do mozo ou da moza e 100 euros por participante para cubrir os custos derivados da organización das estadías-visitas. 

EN PORTADA EN PORTADA 
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A directora xeral de Xuventude apoia o diálogo e traballo entre os máis novos na clausura da xornada 
“Compartindo experiencias” 

Sábado, 17 Setembro 2016 14:42 

 Esta iniciativa, organizada pola administración autonómica e a Fundación Eduardo Pondal, contou con paneis de experiencias, música en 

directo e a intervención do abogado do estado José Luis Rabuñal 

 Cecilia Vázquez destacou que “a participación en proxectos de educación non formal fomenta a adquisición de valores positivos, como o 

traballo en grupo, a responsabilidade, a comunicación, o sentido da iniciativa e a autoconfianza” 

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

participou hoxe na Aldea do Couto (Ponteceso) na clausura da xornada “Compartindo 

experiencias”, unha iniciativa organizada polo departamento autonómico en 

colaboración coa Fundación Eduardo Pondal, co obxectivo de establecer un espazo 

de traballo e diálogo entre a xuventude, un foro de encontro e de intercambio de 

experiencias, ao tempo que permite aos mozos e mozas participantes visualizar as 

súas actividades. 

A xornada dividiuse en tres bloques: a intervención do avogado do estado José Luis 

Rabuñal, ornitólogo autodidacta que obtivo o premio Bo e Xeneroso 2016 da 

Fundación Eduardo Pondal; un panel de experiencias con mozos e mozas que 

levaron a cabo iniciativas en cinco ámbitos distintos: a solidariedade co IES Fin do 

Camiño de Fisterra, o audiovisual coa presenza dos Premios Fouciño de Baio, as ciencias da man das Aulas científicas “Isidro Parga Pondal”, os 

festivais con VdeValarés, e o medio ambiente co proxecto de voluntariado ambiental Monte Branco. O terceiro e último bloque da xornada tivo como 

protagonista a música, con actuacións de mozos e mozas en tres estilos diferentes: folk, coa actuación de Oîmbra, o pop con Clara Amado e Ana 

Sánchez e o rock coa actuación de Not only. 

A titular do departamento autonómico sinalou que a iniciativa enmárcase no apoio que está a prestar a Xunta na difusión dos valores do 

emprendemento, na confianza e no estímulo á xuventude como capital de futuro, tal e como recolle o Plan Estratéxico de Xuventude de Galicia 2014-

2016, que ten no fomento da creatividade e do espírito emprendedor un dos seus eixos prioritarios de actuación. 

Cecilia Vázquez destacou a importancia de que a mocidade complemente o seu currículo académico co desenvolvemento de actividades de 

educación non formal. “A participación en proxectos de educación non formal fomenta a adquisición de valores positivos, como o traballo en grupo, a 

responsabilidade, a comunicación, o sentido da iniciativa e a autoconfianza”, engadiu. 

 

A directora xeral de Xuventude coñece as accións que levan a cabo a Federación de Asociacións de 
Persoas Xordas e a Asociación Ocionautas a través do programa Iniciativa Xove 

Sábado, 17 Setembro 2016 18:53 

 A FAXPG está a desenvolver o programa “Coñécete máis a ti mesmo” que mellora a empregabilidade da mocidade xorda 

 Pola súa banda, Ocionautas está a achegar a cultura urbana aos mozos e mozas do rural a través de competicións de skateboard ou parkour 

entre outros 

 Cecilia Vázquez destacou que “este programa Xove está concibido como un instrumento para que a mocidade poida demostrar a súa 

capacidade para organizar, emprender e impulsar actividades dirixidas á xuventude” 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, visitou hoxe a execución de dous proxectos do programa de 

participación xuvenil Iniciativa Xove. Así mesmo, estivo cos representantes da Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia, que están a 

realizar o programa “Coñécete máis a ti mesmo”. 

Esta iniciativa ten como obxectivo o de mellorar a empregabilidade da mocidade xorda, favorecendo o seu desenvolvemento integral. As actividades 

que se están a levar a cabo consisten no desenvolvemento de 8 obradoiros de fin de semana, onde se abordan temáticas de busca de emprego ou 

de coaching. 

Cecilia Vázquez tamén estivo na Estrada, para participar no proxecto da asociación Ocionautas, que leva a cabo unha iniciativa para achegar a 

cultura urbana aos mozos e mozas de zonas rurais a través de accións como competicións de skateboard, parkour, drones ou exhibicións de graffiti. 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez destacou que esta variedade de proxectos é posible xa que “Iniciativa 

Xove é un programa onde a Administración non lle di aos mozos e mozas o que teñen que facer, senón que lles pide propostas para despois 

apoialas, tratando de que a burocracia ceda o protagonismo á xuventude”. 

Cecilia Vázquez tamén explicou que “este programa Xove está concibido como un instrumento para que a mocidade poida demostrar a súa 

capacidade para organizar, emprender e impulsar actividades dirixidas á xuventude, ao tempo que se fomenta a súa participación, se estimula o 

talento xuvenil e permite poñer en práctica as súas ideas”. 

Ademais, a directora xeral tamén fixo referencia ao Estudo da Universidade de Santiago sobre Os programas de Educación non formal e a 

empregabilidade da Xuventude en Galicia, que foi presentando este mesmo ano e que analizou cientificamente varios programas da Dirección Xeral 

de Xuventude, Participación e Voluntariado, entre eles Iniciativa Xove. 

Neste estudo, a satisfacción xeral coa formación adquirida no caso dos participantes en Iniciativa xove foi do 82% e ante a pregunta de si 

recomendarían o programa un 88% responden afirmativamente. En canto á utilidade dos coñecementos adquiridos para o emprego, responden 

positivamente un 76% dos participantes no programa. 

Este ano un total de 122 entidades xuvenís e grupos informais de mozos e mozas se benefician do programa Iniciativa Xove. Dos proxectos 

financiados con este programa, 68 corresponden a asociacións xuvenís e 54 a grupos informais de mozas e mozos. 

Unha vez finalizados os proxectos, os participantes poderán obter un certificado oficial de experiencias de educación non formal en materia de 

xuventude, como instrumento que permitirá confirmar a participación neste programa e sobre todo valorar as competencias adquiridas. 
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Política Social intercambia as súas prácticas no eido da xuventude con oito entidades de España, 
Portugal, Hungría e Italia 

Domingo, 18 Setembro 2016 12:19 

 A directora xeral de Xuventude reuniuse hoxe en Betanzos cos técnicos europeos que ata o 21 de setembro participarán no proxecto ‘Saúde e 

xuventude: un enfoque + TIC’ 

 As entidades participantes desenvolven un proxecto sobre saúde xuvenil para favorecer a cooperación europea e o potencial das organizacións 

da sociedade civil no ámbito da xuventude 

 Cecilia Vázquez sinala que “a participación neste proxecto de educación non formal facilitará aos 12 técnicos e responsables no ámbito da 

xuventude establecer unha rede de traballo a nivel europeo 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, reuniuse hoxe no Espazo Xove de Betanzos con técnicos e 

responsables de políticas de xuventude de oito entidades de catro países europeos, que do 16 ao 21 de setembro están a participar en Galicia nunha 

visita de estudo no marco do proxecto ‘Saúde e xuventude: un enfoque + TIC’. 

Este proxecto, liderado pola Asociación xuvenil Vrenza, foi aprobado na primeira quenda do 2016 do programa ‘Erasmus+:Xuventude en Acción’, na 

Acción Clave 2, sobre a cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas, que financia proxectos de asociacións estratéxicas no 

ámbito da educación, a formación e a xuventude. 

A través das actividades programadas, oito entidades de catro países europeos (España, Portugal, Hungría e Italia) desenvolven un proxecto sobre 

saúde xuvenil con varios obxectivos como favorecer a cooperación europea e o potencial das organizacións da sociedade civil no ámbito da 

xuventude a través dunha asociación estratéxica entre entidades de catro países, ao tempo que se melloran os sistemas de apoio e desenvolvendo 

ferramentas adaptadas aos usos dos mozos e mozas vinculadas ás TICs. Así tamén preténdese fomentar a adquisición de condutas físicas e 

psicolóxicas saudables e facilitar o coñecemento e intercambio de boas prácticas en Europa, ofrecendo a posibilidade de avaliar in situ algunhas das 

ideas postas en marcha. 

Cecilia Vázquez sinalou que “a participación neste proxecto de educación non formal facilitará aos 12 técnicos e responsables no ámbito da 

xuventude establecer unha rede de traballo a nivel europeo”. “Un partenariado de calidade para a implementación de actividades dirixidas á 

xuventude, ao tempo que adquiren competencias, aptitudes e habilidades que axudarán ao seu desenvolvemento persoal e profesional”, engadiu. 

Erasmus+ 

Erasmus+ é o programa da Unión Europea para a educación, a formación, a xuventude e o deporte. O capítulo de Xuventude brinda apoio para que 

mozos e mozas adquiran habilidades esenciais para o seu desenvolvemento persoal e profesional mediante a educación non formal e informal e 

potencia o papel dos traballadores e das organización favorecendo a mobilidade e cooperación no ámbito da xuventude. 

O programa tamén fomenta a mobilidade dentro e fora dos límites da Unión Europea, a aprendizaxe non formal e o diálogo intercultural e tamén 

apoia a empregabilidade e a inclusión de todos os mozos e mozas independentemente do contexto social, educativo ou cultural ao que pertenzan. 

A Comunidade Autónoma de Galicia, segundo os datos de participación no programa europeo Erasmus+:Xuventude en Acción, é unha das máis 

activas tanto no número de proxectos presentados e aprobados como nos fondos recibidos da Unión Europea. Galicia sitúase, deste xeito, no grupo 

de comunidades máis activas en canto á participación de mozos e mozas en programas de mobilidade e aprendizaxe non formal. 

Nas dúas primeiras quendas do ano 2016 no marco do programa europeo Erasmus+: Xuventude en Acción foron aprobados en Galicia un total de 28 

proxectos cun orzamento total de 546.937,66 €, sen prexuízo dos proxectos aprobados noutros países europeos e nos que organizacións e mozos e 

mozas galegos participan activamente. O vindeiro 4 de outubro remata o prazo de presentación de proxectos para a terceira e última quenda do 

2016. 

Segundo indicou a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, “este alto índice de participación pon de manifesto a iniciativa dos 

mozos e mozas galegos en temas de mobilidade e participación activa en todas as actuacións que teñan que ver coa adquisición de competencias 

mediante a aprendizaxe non formal”. 

Así mesmo, recordou que ao abeiro da Orde do 26 de febreiro de 2015, da participación no programa ‘Erasmus+:Xuventude en Acción’ se deriva o 

dereito á expedición do certificado de educación non formal en materia de xuventude, certificado a través do que se lle da visibilidade á aprendizaxe 

non formal adquirida e se validan as competencias asumidas, contribuíndo así á mellora das posibilidades de emprego da mocidade galega. 

 

A Xunta de Galicia presenta unha nova edición do Fórum Cicerón no que 32 mozos e mozas galegos 
ampliarán o seu currículo, a súa formación e as súas posibilidades de inserción laboral 

Luns, 19 Setembro 2016 13:46 

 A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado destaca que ”a tarefa da administración debe ser facilitar as ferramentas que 

permitan descubrir e potenciar o talento dos líderes do futuro” 

 O director xeral de Promoción e Orientación Laboral di que o programa “axudará aos mozos e mozas sen emprego a posicionarse mellor no 

mercado de traballo a través da adquisición de novas competencias” 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, e mais o director xeral 

de Promoción e Orientación Laboral, José Alfonso Marnotes, presentaron hoxe en Santiago o Forum 

Cicerón, un programa de formación e inserción laboral para que o talento dos universitarios galegos 

se desenvolva en toda a súa expresión. 

Trátase dunha inmersión de 2 días onde os universitarios participarán nunha serie de obradoiros e 

actividades que culminarán nunha competición de debate por equipos onde demostrarán os 

coñecementos adquiridos e habilidades directivas e sociais desenvoltas. Esta iniciativa terá lugar no 

Albergue Xuvenil de Gandarío, onde pernoitarán unha noite, e na Cidade da Cultura de Galicia os 

días 27 e 28 de outubro. 

O Forum Cicerón conta con 32 prazas. Os participantes seráns seleccionados en base ao seu currículo, que deberá acompañase dunha carta de 

motivación, e dunha entrevista persoal. 

Ademais, deberán estar cursando o último ano dun título de grao en calquera das tres universidades galegas ou ben estar titulado con posterioridade 

ao curso académico 2013-2014. Estes últimos, non poderán ter máis dun ano de experiencia profesional, excluíndo períodos de práctica ou becas. A 

inscrición realizarase a través dun formulario da web do Forum Cicerón e a participación será gratuíta. 

As actividades que desenvolverán os participantes centraranse na adquisición de competencias individuais como liderado, comunicación, estratexia, 

orientación a resultados e obxectivos ou resolución de problemas. Tamén traballarán as competencias grupais, como traballo en equipo, deseño de 
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estratexias ou asunción de roles. As accións do Forum Cicerón serán seguidas en tempo real por responsables de recursos humanos de varias 

empresas galegas, que buscarán futuras fichaxes entre os participantes. 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, destacou que ”a tarefa da administración debe ser facilitar as 

ferramentas que permitan descubrir e potenciar o talento dos líderes do futuro mediante a súa participación en programas de educación non formal 

que amplíen o currículo académico dos nosos mozos e mozas”. 

Pola súa banda, o director xeral de Promoción e Orientación Laboral, José Alfonso Marnotes, dixo na rolda de prensa que o programa “axudará aos 

mozos e mozas sen emprego a posicionarse mellor no mercado de traballo a través da adquisición de novas competencias, de xeito que os rapaces 

e rapazas poidan incorporarse ás empresas ou crear a súa propia idea de negocio”. 

O Forum Cicerón é unha iniciativa conxunta entre as consellerías de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; Economía, Emprego e Industria; 

e Política Social. 

 

 

 

Axudas para máster universitario en Galicia 

Xoves, 15 Setembro 2016 07:30 

A Consellería de Educación convoca axudas para a matrícula nun máster 

universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de 

desemprego, para o curso 2016/17. 

Requisitos: 

a) Estar en posesión dun título universitario, expedido con anterioridade ao 1 de 

xaneiro de 2013, que lle dea acceso aos estudos de máster universitario. 

b) Estar matriculado/a no curso 2015/16 nun máster universitario oficial ofertado 

polas universidades do Sistema universitario de Galicia, dun mínimo de 60 créditos. 

c) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia como mínimo nos tres últimos anos 

anteriores á data da publicación desta convocatoria.  

d) Estar inscrito/a como demandante de emprego, como mínimo, durante un período 

de 180 días no ano inmediatamente anterior contado de data a data desde a data de 

presentación da solicitude. 

Contía da axuda:  

A contía da bolsa cubrirá o importe correspondente a 60 créditos de primeira matrícula do máster universitario. 

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

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED421A 

Máis información no DOG do 15 de setembro de 2016 e en orientacion.sug@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/ 

Curso “A Miña marca persoal” 

Xoves, 15 Setembro 2016 10:04 

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, en 

colaboración co Concello de Outeiro de Rei, convoca o curso de formación “A miña marca persoal” de 60 

horas de duración, coa finalidade formar o alumno en técnicas e métodos de creación da súa marca persoal e 

capacitar o alumnado para que coñeza cales son os seus elementos diferenciais e que cree a súa marca 

persoal diferenciada e positiva 

Obxectivos: 

Saber observar o noso contorno e saber o que demanda. 

Coñecer as peculiaridades das plataformas sociais existentes para poder aproveitalas ao máximo nivel de 

creación de contido. 

Aumentar a rede de contactos do alumno 

Entender o concepto de marca persoal e avaliar as súas vantaxes 

Axudar os alumnos a distinguirse dos demais con forza, nun contorno competitivo e cambiante 

Posicionar o alumno como experto no seu campo de especialidade 

Trazar a folla de ruta da creación da marca persoal 

Creación da marca persoal do alumno 

Destinatarios/as: 

Mozos/as entre 16 e 35 anos, con preferencia os/as mozos/as empadroados/as no Concello de Outerio de Rei 

Lugar de realización:  

Aula de Informática do Concello de Outeiro de Rei 

Centro Cultural, N-VI, s/n.  

27150 Outeiro de Rei 

Lugo 

Datas de realización:  

Os sábados dende o 24 de setembro ata o 17 de decembro de 2016. 

Data de inicio: 24 de setembro de 2016 

Data de finalización: 17 de decembro de 2016 

Horario: 

Sábados de  09:00 a 14:00 horas 

Cobertura: a asistencia ao proxecto de formación é gratuíta. 

Correrá a cargo do/a mozo/a os gastos de manutención e traslado ata o lugar de realización da actividade formativa. 

Prazas: 20 

Número mínimo para realizarse o curso: 10 mozos/as. 

Prazo de inscrición: do 15 ao 22 de setembro de 2016 

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

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

Selección: 

Os/as mozos/as participantes serán seleccionados/as por rigoroso orde de inscrición. 

Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza.  

Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir comunicación antes do día 23 de setembro ás 15:00 horas entenderase que non obtivo 

praza. 

EN PORTADA NOVAS E ACTIVIDADES 

https://sede.xunta.es/
mailto:orientacion.sug@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/
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Módulos formativos 

Módulo 1.Que é a Marca Persoal (2 horas) 

Módulo 2.A estratexia da Marca Persoal  (3 horas) 

Módulo 3. Correo electrónico. DNI dixital (2,5 horas) 

Módulo 4. Introdución ás redes sociais (2,5 horas) 

Módulo 5. Linkedin (5 horas) 

Módulo 6. Twitter (2 horas) 

Módulo 7. Facebook (3 horas)  

Módulo 8. Blogs (5 horas) 

Módulo 9. Youtube (5 horas) 

Módulo 10. Ferramentas para xerar un contido atractivo (5 horas) 

Módulo 11. Avaliación da presenza en Internet como fonte de ingresos ( 2,5 horas) 

Módulo 12. Estratexia de xeración de contidos (5 horas) 

Módulo 13. Posicionar con éxito a túa marca persoal (2,5 horas) 

Módulo 14. Bosquexo da miña marca persoal (5 horas) 

Módulo 15. A marca persoal como motor de oportunidades (5 horas) 

Módulo 16. Presentación da miña marca persoal (5 horas) 

Duración total da acción formativa (60 horas) 

Para máis información: 

subactividades-xuventude.ctb@xunta.gal 

Teléfonos: 981 545 822 e 981 545 937 

PROGRAMA FORMATIVO 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN 

 

Campaña LIBRE: cursos de condución segura 

Xoves, 15 Setembro 2016 15:14 

 

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia 

convoca cursos de formación en condución segura co obxectivo de achegar á mocidade actitudes seguras no uso 

do vehículo baseada no coñecemento dos factores de risco, dos sistemas de seguridade do automóbil e da técnica 

de condución. 

Destinatarios: 

Mozos e mozas entre 18 a 30 anos, imprescindible que saiban conducir. 

Non é preciso que sexan titulares de permiso, xa que, a escola dispón de homologación da DGT. 

 

Lugar de realización: 

Os cursos impartiranse nas instalacións da Escola Galega de Condutores San Martín SL 

Plataforma de Estacionamento nº 2 

Polígono Industrial de Teixeiro 

15310 Teixeiro - Curtis (A Coruña). 

Datas de realización: 

 23, 24, 25 e 30 de setembro de 2016 

 1 e 2 de outubro de 2016 

Inscricións: 

Número de prazas máximo de 15 por día. 

Número de prazas mínimo por día: 8 

A inscrición será mediante envío de correo electrónico a partir do 16 de setembro de 2016. 

Selección: 

A selección dos/as participantes realizarase por rigoroso orde de inscrición ata cubrir a totalidade de prazas por día. 

A confirmación da obtención de praza realizarase por correo electrónico. No caso de que o/a solicitante non reciba un correo de confirmación de 

praza con anterioridade das 13:00 horas do día anterior de data solicitada para a realización do curso, considerase que non obtivo praza. 

Programa, normas e horario de desenvolvemento da actividade: 

O curso desenvolve unha parte teórica de clases teóricas e técnicas de condución e aula virtual para a concienciación e socialización e clases 

prácticas con manexo de vehículo tipo turismo. 

Horario: 

08:55 h Recepción de participantes e entrega de documentación. 

09.00 h Clase práctica: simulador de superficies esvaradías. 

10.00 h Clase teórica. 

12.00 h Clase práctica: Freada con ABS. 

12:45 h Clase práctica: Freada con avaría. 

13:30 h Clase práctica: Slálom. 

mailto:subactividades-xuventude.ctb@xunta.gal
http://xuventude.xunta.es/uploads/Programa_formativo.pdf
http://www.voluntariadogalego.org/web/modulo.php?mod=ppr&idc=239
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14:30 h Clase práctica: Círculo de Kann. 

15:30 h Aula técnica 

15:45 h Fin da xornada 

Ao comezo da actividade os monitores/formadores solicitarán, a cada participante, o DNI ou documento acreditativo semellante. 

Cobertura 

O curso é gratuíto. 

O transporte ata o lugar de realización do curso e a manutención correrá a cargo do/a participante. 

Recomendación 

Levar calzado axeitado e roupa de abrigo. 

Para máis información: 

xuventude@xunta.gal 

Teléfonos: 981 545 822 e 981 545 937 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN 

 

Xuventude dentro do Plan Proxecta 

Luns, 19 Setembro 2016 06:21 

A Consellería de Educación convoca o Plan Proxecta dirixido a centros educativos sostidos con 

fondos públicos, para o curso 2016/2017. 

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado participa no Plan Proxecta cos 

seguintes programas: 

Correspondentes 3.0 

Quérote+ 

Parlamento Xove 

Rede de Centros Escolares Solidarios 

Voluntariado miúdo: Móvete! 

O Plan Proxecta é unha iniciativa dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de 

programas educativos que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os 

elementos transversais, nos cales se inclúe a educación en valores. 

Programas do plan Proxecta: 

Consellería do Mar + Consellería de Medio Rural (FOGGA) + Consellería de Sanidade 

Aliméntate ben (Xermoliño - Xermolón - Froita na escola - Lácteos na escola - Ponlle as pilas ao teu bocata - O sabor da aventura está no mar - 

Cociñando con saúde) 

Presidencia da Xunta de Galicia . Secretaría Xeral para o Deporte-Fundación Deporte Galego: 

Centros activos e saudables (inclúe os programas de cursos anteriores: PDC - DAFIS - Xogade - Máis e mellor actividade física - Móvete+)  

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia: 

Aprendo programando  

Rapazas emprendedoras nas TIC 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea: 

Cooperación galega: O mundo que queremos 

+Comunidade 

Secretaría Xeral da Igualdade 

Por 365 días de respecto e igualdade 

Donas de si 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

Paisaxe e Sustentabilidade 

MeteoEscolas 

Protexe o teu medio 

Proxecto Terra 

Recíclate con Sogama 

Proxecto Ríos 

Protexe os animais 

Naturézate 

Consellería de Economía e Industria. Instituto Galego de Consumo: 

Consumópolis 

Galicons-net 

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral: 

Moitavista na Escola 

Consellería de Sanidade 

Clases sen fume 

Salvavidas 

Xente con Don 

Consellería de Política Social 

Parlamento Xove 

Rede de Centros Escolares Solidarios 

Voluntariado miúdo: Móvete! 

Correspondentes xuvenís 3.0 

Conecta Cultura 

Aulas I+I  

Quérote+ 

Consellería do Medio Rural e do Mar 

O monte vivo 

Montentérate - O monte é a nosa vida 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral de Política Lingüística: 

Nós tamén creamos! 

Fitofaladoiro 

Proxecto didáctico Antonio Fraguas 

Proxectos de innovación en dinamización lingüística 

Centro Galego de Artes da Imaxe: 

mailto:xuventude@xunta.gal
http://www.voluntariadogalego.org/web/modulo.php?mod=ppr&idc=238
http://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta/programas
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/9626
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/6255
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/6256
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/6254
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/19880
http://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta/programas
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Cine en curso 

Fotografía en curso 

Cined 

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural: 

Mirando polo Camiño 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa: 

Educación en valores e cidadanía global  

Ministerio do Interior. Dirección Xeral de Tráfico: 

Mobilidade sostible e segura 

Os centros educativos poderán solicitar calquera destas actividades ata o día 15 de outubro de 2016. 

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento ED313I 

Máis información en http://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta/programas e no DOG do 19 de setembro de 2016. 

Para información dos programas: 

Correspondentes 3.0, no Centro Coordinador de información xuvenil, teléfono 881 997 606 

Parlamento Xove, en Xuventude, teléfonos 981 544 821 e 981 544 645 

Rede de Centros Escolares Solidarios, en Voluntariado, teléfono 981 957 916  

Quérote+ no centro Quérote+, teléfono 881 997 612 

Voluntariado miúdo: Móvete! en Voluntariado, teléfono 981 957 916 

 

 

 

Pisando Forte 2016 

Martes, 13 Setembro 2016 16:12 

A Concellería de Xuventude do Concello de Pontevedra informa da apertura dun novo periodo de solicitude 

para os cursos que restan por realizar do programa de formación á mocidade Pisando Forte 2016. 

Pódese facer a Pre-inscrición  a través dos formularios on-line na web http://xuventude.pontevedra.eu 

Descarga todo o programa pisando-forte-2016 

Solicitudes a partir do luns 12 setembro . 

Informa : 

Concellaria de Xuventude - Concello de Pontevedra 

Casa Azul, R/ Sor Lucia nº 2-3 andar. 

tel.986 84 03 67 

xuventude@pontevedra.eu 

 Descrición dos cursos : 

 I XORNADA “ESCOLA MUNICIPAL DE IGUALDADE PARA A MOCIDADE” 

Presentación da Escola Municipal de Igualdade para a Mocidade neste espazo de intercambio de experiencias onde se falará danecesidade 

da formación en igualdade de oportunidades, da coordinación dos recursos e experiencias existentes, para logo centrarnos no marco do ocio e tempo 

libre como espazo educativo da mocidade. 

Data: sábado 19 de novembro 

Lugar: Pazo da Cultura 

Horario: 9,30-13,30h. 

Duración: 4 horas 

  

 OBRADOIRO RELACIONAL “CONECTA COAS TÚAS FILLAS E FILLOS” 

Curso para o intercambio de ferramentas e coñecementos entre pais, nais e titores. 

Facer fronte aos problemas, ter opinión propia, tomar decisións libres, ter pensamento crítico, etc non se improvisa, é un proceso que se desenvolve 

ao longo de toda a vida. Educar dende a dependencia á total autonomía a través da educación emocional, a coeducación, o manexo de conflitos, ... 

en definitiva, mellorar a nosa conexión e comunicación. 

Imparte: Yolanda Cortegoso (Psicóloga) 

Datas: martes 27 setembro, 4, 11, 18 e 25 de outubro 

Lugar: Casa Azul 

Horario: 20 - 22h. 

Prazas: 15 

Duración: 10 horas 

 OBRADOIRO RELACIONAL “LIGUE, SEDUCIÓN E SEXUALIDADE PARA MOZXS” 

Neste obradoiro coñecerás a linguaxe da sedución, estratexias, habilidades e técnicas de ligue e traballaremos para cultivar e coidar a nosa 

sexualidade dende as relacións igualitarias e respectuosas. 

Imparte: Yolanda Cortegoso (Psicóloga) 

Requisitos: mozos e mozas a partir dos 15 anos. 

Datas: luns 3, 10, 17, 24 e 31 outubro 

Lugar: Pazo da Cultura 

Horario: 18-20h. 

Prazas: 15 

Duración: 10 horas 

 SÁCALLE PARTIDO Á TÚA MARCA PERSOAL 

Que é a marca persoal? Introdución ás redes sociais (Linkedin, Google Plus, Twitter, Blogs, Youtube, Facebook). Ferramentas para xerar contido 

atractivo e estratexias. Xerar oportunidades a través da nosa marca persoal. 

Imparte: Xeneme Proxectos Sociais 

NOVAS FORMACIÓN OUTROS CURSOS 

https://sede.xunta.es/
http://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta/programas
https://apuntate.pontevedra.eu/formularios-preinscricion-pisando-forte-2016/
http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/pdfs/pisando-forte-2016.pdf
mailto:xuventude@pontevedra.eu
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Datas: 5,6,13,19 outubro 

Horario: 16-20h. 

Lugar: Pazo da Cultura 

Prazas: 20 

Duración: 16 horas 

  

 COMMUNITY MANAGER 

Coñece o mundo das redes sociais e sácalle partido profesionalmente. Mellora das túas condicións e capacidades para a venda de produtos e 

servizos por Internet. 

Imparte: Xeneme Proxectos Sociais 

Datas: 20, 26 e 27 outubro 

Horario: 16-20h. 

Lugar: Pazo da Cultura 

Prazas: 20 

Duración: 12 horas 

  

 CURSO DE INICIACIÓN AOS LABORES FORESTAIS 

Formación sobre labores de desbroce en masas forestais, plantación e sementeira, poda, prevención de incendios, control de especies invasoras, 

aproveitamentos forestais, etc... 

Imparte: Ex-alumnado do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán 

Datas: do 19 ao 28 de outubro 2016 

Lugar: Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán 

Horario: de 16 a 20 h. 

Prazas: 15 

Duración: 30 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de monitor/a de actividades de tempo libre en Burela 

Venres, 16 Setembro 2016 07:13 

A Escola de tempo libre Altair organiza un curso de monitor/a de actividades de tempo libre en Burela 

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

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 22 Setembro de 2016: 260 (entrada 50 €) 

Posibilidade de pago en tres prazos de 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. 

Máis información: https://etlaltairgaliza.wordpress.com/cursos/a-marina-setembro-2016-curso-extensivo-de-

monitorxs-atl/ 

Inscricións: https://etlaltairgaliza.wordpress.com/inscribete/ 

 

Curso de Monitor/a de actividades de Tempo Libre en Lugo 

Venres, 16 Setembro 2016 11:34 

A Escola Rural de Tempo Libre organiza un curso de Monitor/a de actividades de Tempo Libre en Lugo. 

Datas do curso: do 22 de outubro ao 22 de xaneiro 
Outubro: 22, 23 
Novembro: 12, 13, 19, 20 
Decembro: 3,4, 10, 11, 17, 18 
Xaneiro: 7, 8, 14, 15, 21, 22 
Horario: de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00  
Lugar: Centro LUG 2. Rúa Pintor Corredoira 4. Lugo  
Custo: 220 € 

 

NOVAS FORMACIÓN CURSOS DE TEMPO LIBRE 

https://etlaltairgaliza.wordpress.com/cursos/a-marina-setembro-2016-curso-extensivo-de-monitorxs-atl/
https://etlaltairgaliza.wordpress.com/cursos/a-marina-setembro-2016-curso-extensivo-de-monitorxs-atl/
https://etlaltairgaliza.wordpress.com/inscribete/
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Máis información na Escola Rural de Tempo Libre, teléfono: 982 804 149  

escolaruraltempolibre@gmail.com 
http://www.escolaruraldetempolibre.org/ 

 

Curso de monitor/a de actividades de tempo libre en Santiago 

Luns, 19 Setembro 2016 07:06 

A Escola de tempo libre Altair organiza un curso de monitor/a de actividades de tempo libre en Santiago 

Santiago-Extensivo (Fase teórico-práctica: 200 horas+Fase práctica: 150 horas)- inclúe aloxamento e dereito a 
cociña 
Sedes: Local de 7p Altair, r/Salvadas 22 e Centro de Interpretación Rural a Portela - Figueiras (Santiago) 
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, 
suplidas por tardes de venres. 
Prezo: 
Até 22 Setembro de 2016: 260 € (entrada 50 €) 
Posibilidade de pago en tres prazos de 70 € mais entrada. 
Membros dos equipos educativos 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, 

transporte ao lugar lugar onde se desenvolva o modulo de campismo, aloxamento gratuito para persoas de 
fóra de santiago en réxime de acantoamento ou acampamento e dereito a cociña 

Máis información en https://etlaltairgaliza.wordpress.com/cursos/curso-intensivo-de-introducion-o-

acampamento/ 

 

 

 

 

 

Dúas bolsas do British Museum para estudantes internacionais 

Martes, 13 Setembro 2016 08:17 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

British Museum 

2.- DESTINATARIOS 

Para estudantes de calquera nacionalidade 

3.- DATA LÍMITE 

19/12/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

O obxectivo é promover a educación mediante o estudo de debuxos, gravados e a súa historia. A duración de cada bolsa é de tres meses durante 

2017. O valor de cada bolsa é de 4.500 ? 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.britishmuseum.org/about_us/departments/prints_and_drawings/facilities_and_services/fellowships.aspx 

 

 

 

 

Bolsas de Formación Profesional - Fundación Repsol 2016/2017 

Martes, 13 Setembro 2016 07:41 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Fundación Repsol 

2.- DESTINATARIOS: 

Estas bolsas van dirixidas a estudantes que cursen os seus estudos de FP en centros educativos situados nas localidades de: 

- A Coruña e Arteixo (A Coruña). 

- Cartaxena e A Unión (Murcia). 

- Puertollano (Cidade Real). 

- Tarragona, Reus, Valls e Vila-seca (Tarragona). 

- Abanto-Zierbena, Muskiz e Zierbena (Biscaia). 

BOLSAS E AXUDAS CONVOCATORIA XERAL 

BOLSAS E AXUDAS FORMACIÓN PRÁCTICA 

mailto:escolaruraltempolibre@gmail.com
http://www.escolaruraldetempolibre.org/
https://etlaltairgaliza.wordpress.com/cursos/curso-intensivo-de-introducion-o-acampamento/
https://etlaltairgaliza.wordpress.com/cursos/curso-intensivo-de-introducion-o-acampamento/
http://www.britishmuseum.org/about_us/departments/prints_and_drawings/facilities_and_services/fellowships.aspx


 

11 
19 de setembro de 2016 – Revista 1089 

*Resérvase un 5% das bolsas para os/as estudantes cunha diversidade funcional recoñecida igual ou superior ao 33%, a condición de que cumpran 

todos os requisitos. 

3.- DATA LÍMITE : 

Ata o 30 de setembro de 2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN: 

As bolsas de Formación Profesional para o curso 2016/2017 teñen como obxectivo promover e facilitar a formación profesional como unha opción 

educativa e como consecuencia, mellorar a súa capacidade de empleabilidad e inserción laboral. 

O abono da bolsa farase en dous prazos: o 1º prazo de 300? en outubro de 2016; e o 2º prazo de 500?, en xullo ou setembro/outubro de 2017, tras o 

envío do expediente académico certificando que aprobou todos os módulos profesionais. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

Solicitude de bolsas a través da páxina web. 

becasfp.fundacionrepsol.comhttp://becasfp.fundacionrepsol.com/ 

 

Bolsas da NASA para postdoctoral Astrónomos e Físicos nos Estados Unidos 

Martes, 13 Setembro 2016 08:16 

Programa: programa de Bolsas Sagan 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

NASA - TheNational Aeronautics and Space Administration 

2.- DESTINATARIOS 

Ter estudos relacionados coa Astronomía ou Física espacial 

Aprobar a tese doutoral nos últimos 3 anos 

Carta de admisión nunha institución universitaria ou de investigación de Estados Unidos onde se queira realizar o postdoctorado 

3.- DATA LÍMITE 

05/11/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Unha vez aceptadono centro universitario ou investigador de destinoo candidato dispoñerá de dúas semanas para enviar a documentación requirida á 

NASA e solicitar a bolsa Sagan: formulario de solicitude, currículo vitae actualizado, lista coas principais publicacións realizadas polo candidato, 

resumo da súa tese de investigación anterior, proposta de investigación (extensión máxima de 3 páxinas), e 3 cartas de recomendación. Estas bolsas 

cubrirán os gastos de viaxe e o seguro privado dos candidatos elixidos, así como unha contía económica mensual. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://nexsci.caltech.edu/sagan/fellowship.shtml 

 

2 bolsas de formación en xestión documental e arquivística no Tribunal Constitucional 

Martes, 13 Setembro 2016 08:19 

1.- CONVOCANTE 

Tribunal Constitucional 

2.- DESTINATARIOS 

- Licenciatura ou grao. 

- Título obtido con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2011. 

3.- DATAS LÍMITE 

07/10/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Duración: 12 meses. 

Dotación mensual: 1.100 ?. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/07/pdfs/BOE-A-2016-8246.pdf 

 

Práctica en enxeñería software en Berlin 

Mercores, 14 Setembro 2016 08:00 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

http://becasfp.fundacionrepsol.com/
http://nexsci.caltech.edu/sagan/fellowship.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/07/pdfs/BOE-A-2016-8246.pdf


 

12 
19 de setembro de 2016 – Revista 1089 

GoEuro 

2.- DESTINATARIOS 

Experiencia en Javak-SQL, HTML, Rest API, nivel alto de inglés 

3.- DATA LÍMITE 

31/12/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Non é necesario de falar alemán 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

https://eurasmus.com/en/europe-internships/germany/berlin/engineering/intern-software-engineer-backend-developer-java 

 

Practicas en Microsoft software para enxeñeiros licenciados 

Mercores, 14 Setembro 2016 08:01 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Microsoft 

2.- DESTINATARIOS 

Novos graduados e estudantes en enxeñería informática ou relacionado 

3.- DATA LÍMITE 

30/09/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Un ou dous anos de experienca en programación 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

https://careers.microsoft.com/students 

 

Bolsas no Tribunal Constitucional 

Venres, 16 Setembro 2016 06:49 

O Tribunal Constitucional convoca as seguintes bolsas: 

Dúas bolsas de formación teórico-práctica relacionadas coa xestión documental e 

arquivística 

Licenciado o graduado universitario. 

Ter finalizado os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de 

xaneiro de 2011. 

A dotación da bolsa é de 1.100 € mensuais. 

Unha bolsa de formación en tarefas relacionadas coa traducción xurídica 

Licenciado ou Graduado en Dereito. 

Perfecto dominio das linguas española e inglesa (lingua materna ou nivel C2). 

Ter finalizado os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2011. 

A dotación da bolsa é de 1.100 € mensuais. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 7 de outubro de 2016. 

Máis información no BOE do 7 de setembro de 2016 e en www.tribunalconstitucional.es 

 

 

 

Bolsas para Licenciatura e Máster en Varios Temas University of Westminster, Reino Unido 

Martes, 13 Setembro 2016 08:14 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

University of Westminster 

2.- DESTINATARIOS 

O candidato debe manterunha oferta de estudos a tempo completo, para unha Licenciatura ou un Máster na Universidade deWestminster. 

3.- DATA LÍMITE 

14/10/2016 

BOLSAS E AXUDAS MOBILIDADE 

https://eurasmus.com/en/europe-internships/germany/berlin/engineering/intern-software-engineer-backend-developer-java
https://careers.microsoft.com/students
http://www.tribunalconstitucional.es/
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4.- MÁIS INFORMACIÓN 

A Universidade de Westminster, convida a estudantes internacionais con excelente mérito académico e necesidade financeira, para aplicar aos 

cursos de Licenciatura e Mestría que ofrece a Universidade. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

https://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/january-2017-scholarships/westminster-full-fee-scholarship 

 

 

Bolsa Jean Monnet para postdoctoral en Florencia - Italia 

Martes, 13 Setembro 2016 08:15 

1.- ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

The Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS) 

2.- DESTINATARIOS 

Doctor de cualquier nacionalidad en uno de estos temas: 

- Instituciones europeas, gobernabilidad y democracia; 

- Migración; 

- Política económica y monetaria; 

- Política de competencia y regulación del mercado; 

- Política energética y política climática; 

- Gobernabilidad Mundial; 

- Relaciones internacionales y transnacionales de la UE 

3.- FECHA LÍMITE 

Cada año el 25 de octubre 

4.- MÁS INFORMACIÓN 

Becas de uno o dos años de 2 000 € al mes 

5.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 

http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnetFellowships/Index.aspx 

 

Bolsas e prácticas para operarios de mecánica en Alemaña 

Martes, 13 Setembro 2016 08:17 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

AZ Futuro 

2.- DESTINATARIOS 

Cidadáns españois. 

Mecánicos industrial ou comparable que teñen coñecementos básicos de hidráulica, neumática e sensórica. 

3.- DATA LÍMITE 

Non hai 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

AZ Futuro permite aos españois de traballar en Alemaña. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.opcionempleo.com/jobview/9ec4a47d33c030c70abb45e198f203aa.html?affid=686d54e5a797312b16082fc6556cb2b1 

http://www.az-futuro.com/ 

 

 

Bolsas Heinrich Böll para Máster en Alemaña 

Mercores, 14 Setembro 2016 08:03 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Heinrich Böll Foundation 

https://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/january-2017-scholarships/westminster-full-fee-scholarship
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnetFellowships/Index.aspx
http://www.opcionempleo.com/jobview/9ec4a47d33c030c70abb45e198f203aa.html?affid=686d54e5a797312b16082fc6556cb2b1
http://www.az-futuro.com/
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2.- DESTINATARIOS 

O candidato debe manterunha oferta de estudos a tempo completo, para un Máster nunha universidade en Alemaña. 

3.- DATA LÍMITE 

01/03/2017 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Falar alemán. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

https://www.boell.de/en/2015/04/02/application-process#Spring 

 

Bolsa para viaxar a Vietnam 'World Nomad' 

Venres, 16 Setembro 2016 07:01 

1.- CONVOCANTE 

World Nomads 

2.- DESTINATARIOS 

Aberto 

3.- DATAS LÍMITE 

28/09/2016 

3.- MÁIS INFORMACIÓN 

Bolsa para viaxar e filmar as comunidades do norte de Vietnam durante 10 días. Inclúe billetes de avión, equipo de gravación e seguro de viaxes. 

Durante a estancia ofrécese a tutela do realizador e director Brian Rapsey. 

Para participar hai que subir á web de World Nomad un vídeo de 3 minutos de duración que trate sobre unha historia de viaxes inspiradora. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

https://www.worldnomads.com/learn/travel-filme/scholarship/2016/ 

 

 

 

Dúas bolsas para a realización de proxectos fotográficos 

Martes, 13 Setembro 2016 08:18 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Espazo Fotográfico Can Bastei 

2.- DESTINATARIOS 

Poden participar fotógrafos de forma individual ou colectiva 

3.- DATA LÍMITE 

29/10/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Os traballos presentados poderán estar realizados en calquera formato e con calquera temática 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

https://forumfotograficcanbaste.wordpress.com/basees-bolsas/ 

 

Galicia Creativa para impulsar os músicos emerxentes 

Venres, 16 Setembro 2016 09:59 

 
A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura e a Fundación SGAE volven colaborar para a 
convocatoria da segunda edición de 'Galicia Creativa', un programa de axudas á creación musical dedicado á promoción de 
artistas galegos emerxentes. 

A finalidade de Galicia Creativa é a gravación, proxección exterior e promoción do repertorio musical rexistrado pola SGAE 
entre os autores e intérpretes galegos en cada un dos xéneros (pop-rock, jazz e tradicional-folk ), para o que os 
seleccionados (un por cada estilo) recibirán asistencia para a gravación, mesturado e masterización íntegra dun disco cun 
mínimo de catro e un máximo de seis temas, traballos que se levarán a cabo nos estudios da sede compostelá da SGAE. 
Ademais, prestarase un servizo de asesoramento en produción, difundiranse os traballos gañadores entre os medios de 

BOLSAS E AXUDAS MOBILIDADE 

https://www.boell.de/en/2015/04/02/application-process#Spring
https://www.worldnomads.com/learn/travel-filme/scholarship/2016/
https://forumfotograficcanbaste.wordpress.com/basees-bolsas/
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comunicación e organizarase unha xira de catro concertos en distintas localidades galegas. 

Os interesados/as en participar en 'Galicia Creativa' teñen ata o 15 de outubro para presentarlle as súas solicitudes á Fundación SGAE. Tamén se 

pide unha maqueta en disco compacto ou mp3 con dous temas orixinais en letra e música, que sexan ou ben rexistrados na SGAE e gravados polo 
grupo ou cantautor/solista, ou ben pertencentes ao repertorio SGAE. 
   
Tras a escoita das maquetas, o xurado seleccionará como mínimo dous gañadores provisionais en cada un dos tres estilos ou xéneros musicais, os 
cales deberán someterse despois a unha audición en directo, da que sairán finalmente os vencedores. 
   
Poderán participar en 'Galicia Creativa' todos aqueles cantautores/solistas ou grupos de música integrados por un máximo de oito membros e que 
desenvolvan a súa actividade en Galicia. Outro requisito é que os solicitantes non teñan ningún disco editado ou autoeditado anteriormente nin 
ningunha relación contractual permanente ou ocasional con empresas discográficas. 

Máis información: 

http://www.agadic.gal/Blog/contido/2310/A_Agadic_e_a_SGAE_convocan_a_segunda_edicion_de__Galicia_Creativa__para_impulsar_os_musicos_e

merx 

 

 

 

 

Certame literario 'Alberto Magno' de ciencia ficción 

Martes, 13 Setembro 2016 07:38 

1.- CONVOCANTE 

Universidad del País Vasco. Facultad de Ciencia y Tecnología 

2.- DESTINATARIOS 

Idiomas: castellano / euskera. 

3.- FECHAS LÍMITE 

19/10/2016 

3.- MÁS INFORMACIÓN 

Premios: 2.000 € / 1.000 €. 

- Relatos originales e inéditos pertenecientes al género de la Ciencia Ficción y Fantasía sobre tema científico. 

4.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 

https://www.ehu.eus/es/web/ztf-fct/certamen-literario-alberto-magno 

 

Premio de poesía 'Rubén Darío' 

Martes, 13 Setembro 2016 07:39 

1.- CONVOCANTE 

Instituto Nicaraguano de Cultura 

2.- DESTINATARIOS 

Idioma: castelán. 

3.- DATAS LÍMITE 

15/10/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Premio: 3.000 US$. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://foronicaraguensedecultura.org/premio-internacional-de-poesia-ruben-dario-2016/ 

 

Premio Xosé Neira Vilas de novela curta 

Martes, 13 Setembro 2016 17:07 

 

A Fundación Xosé Neira Vilas, en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística, convoca a primeira 
edición deste certame literario que ten como finalidade estimular a creación literaria, fomentar a lectura en lingua 
galega e proporcionarlle a nenos, adolescentes e público en xeral obras de referencia que lles permitan achegarse 
ao engaiolante mundo da novela. 

Prazo de presentación de orixinais: ata o 17 de outubro de 2016 

PREMIOS E CONCURSOS PREMIOS E CONCURSOS 

http://www.agadic.gal/Blog/contido/2310/A_Agadic_e_a_SGAE_convocan_a_segunda_edicion_de__Galicia_Creativa__para_impulsar_os_musicos_emerxentes
http://www.agadic.gal/Blog/contido/2310/A_Agadic_e_a_SGAE_convocan_a_segunda_edicion_de__Galicia_Creativa__para_impulsar_os_musicos_emerxentes
https://www.ehu.eus/es/web/ztf-fct/certamen-literario-alberto-magno
http://foronicaraguensedecultura.org/premio-internacional-de-poesia-ruben-dario-2016/
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Ligazóns relacionadas 

 Bases 

 Máis información 

 

XXI Premio Primavera de Novela 

Mercores, 14 Setembro 2016 08:04 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Editorial Espasa e Ámbito Cultural/O Corte Inglés 

2.- DESTINATARIOS 

Para escritores de calquera nacionalidade 

3.- DATA LÍMITE 

20/12/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

As novelas deberán estar escritas en lingua castelá e deberán ser orixinais e inéditas 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.planetadelibros.com/premios/premio-primavera-de-novela/17 

 

Premio Manuel Colmeiro 

Venres, 16 Setembro 2016 06:34 

A Escola Galega de Administración Pública convoca o Premio Manuel Colmeiro para 
traballos de investigación e estudo sobre a Administración pública de Galicia, desde 
unha perspectiva xurídica, sociolóxica ou económica. 
Poderán presentarse ao premio os traballos de investigación, inéditos e escritos en 
lingua galega. Os traballos poderán tratar sobre a organización, estrutura, función e 
ámbitos competenciais da Administración pública de Galicia, e poderán abordar a 
investigación desde calquera perspectiva. 

Os traballos terán que ser inéditos, entendo por tal que non fosen obxecto de divulgación ou publicación nos termos da lexislación de propiedade 
intelectual. Non se considerarán inéditos aqueles que fosen publicados, divulgados ou postos á disposición do público, mediante medios telemáticos, 
xa sexa internet ou outras redes 

A dotación económica do premio é de 3.500 euros 
Os traballos serán orixinais, inéditos e non premiados con anterioridade. Presentarase en formato A4, mecanografados a dobre espazo cunha 
extensión mínima de 100 páxinas. 
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR771A. O prazo de presentación será o comprendido entre o 1 de 
outubro e o 30 de novembro de 2016. 

Máis información no DOG do 16 de setembro de 2016 

 

Premio de Deseño Lexus 2016 

Venres, 16 Setembro 2016 06:59 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Lexus / Designboom 

2.- DESTINATARIOS 

Para estudantes e entusiastas do deseño, maiores de idade, de calquera lugar do mundo 

3.- DATA LÍMITE 

16/10/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Os deseños presentaranse en liña e deberán responder á temática "yet" (aínda) 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.designboom.com/competition/lexus-design-award-2017/ 

 

XVI Certame Cultural Ibérico “Novos Artistas 2016” 

Venres, 16 Setembro 2016 07:00 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Concello de Cáceres. Instituto Municipal de Mocidade 

2.- DESTINATARIOS 

Mozos naturais de España e Portugal de 16 a 35 anos 

http://www.fundacionxoseneiravilas.com/premios/bases.php
http://www.fundacionxoseneiravilas.com/
http://www.planetadelibros.com/premios/premio-primavera-de-novela/17
https://sede.xunta.es/
http://www.designboom.com/competition/lexus-design-award-2017/
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3.- DATA LÍMITE 

Ata o 14 de outubro 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Comprende as seguintes modalidades: Literaria, Fotografía, Deseño Gráfico, Pintura e Grafiti. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.ayto-caceres.es/ciudadania/eventos/xvi-certamen-cultural-iberico-%E2%80%9Cjovenes 

 

 

 

Lista de aspirantes a traballador/a social en Fene 

Venres, 16 Setembro 2016 07:06 

O Concello de Fene convoca un proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social, mediante o sistema 

de concurso libre. 

Requisitos: título de diplomado ou graduado en traballo social. 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 23 de setembro de 2016 

Máis información no BOP da Coruña do 15 de setembro de 2016. 

 

Auxiliar do Punto de Atención á Infancia do Concello de Bóveda 

Venres, 16 Setembro 2016 07:41 

O Concello de Bóveda está a elaborara unha bolsa de emprego para a sustitución do posto de traballo de Auxiliar do Punto de Atención á Infancia do 
Concello de Bóveda en réxime de persoal laboral temporal. 
Requisitos: 

Estar en posesión como mínimo do Título de Mestre Especialista en Educación Infantil ou equivalente ou do Técnico Superior en Educación Infantil 
ou equivalente. 
Non padecer enfermidade infecto-contaxiosa, nin estar afectado por limitacón física ou psíquica,que sexa incompatible co desempeño das funcións 
correspondentes. 
Certificado médico de estar vacinado da rubéola ou de tela padecido. 
Carné de Manipulador de Alimentos. 
Titulo acreditado de Primeiros Auxilios. 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 5 de outubro de 2016 

Máis información no BOP da Coruña do 15 de setembro de 2016. 
 

Convocadas 10 prazas da Escala Superior de Técnicos de Tráfico 

Venres, 16 Setembro 2016 09:06 

O Ministerio do Interior, convoca estas prazas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días desde a publicación 

o 13 de setembro de 2016. Máis información www.boe.es 

 

Convocadas 38 prazas do Corpo de Subinspectores Laborais 

Venres, 16 Setembro 2016 09:07 

O Ministerio de Emprego e Seguridade Social, convoca estas prazas 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 

 

Convocadas 50 prazas do Corpo de Subinspectores Laborais, Escala de Seguridade e Saúde Laboral. 

Venres, 16 Setembro 2016 09:08 

O Ministerio de Emprego e Seguridade Social, convoca estas prazas 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 

 

Convocadas 45 prazas do Corpo Superior de Inspectores de Traballo e Seguridade Social. 

Venres, 16 Setembro 2016 09:13 

O Ministerio de Emprego e Seguridade Social, convoca estas prazas 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 

 

 

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PÚBLICO 

http://www.ayto-caceres.es/ciudadania/eventos/xvi-certamen-cultural-iberico-%E2%80%9Cjovenes
http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
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Convocadas prazas de traballador social e técnico industrial no Concello de Fuenlabrada (Madrid). 

Venres, 16 Setembro 2016 09:13 

As prazas convocadas polo sistema de concurso-oposición son: 7 de traballador social e 2 de técnico industrial. O prazo de presentación de 

solicitudes é de 20 días desde a publicación o 15 de setembro no BOE. 

Máis información www.boe.es 

 

Convocadas 10 prazas de laboral fixo de diversas categorías en barco do CSIF. 

Venres, 16 Setembro 2016 09:14 

As prazas convocadas son 4 de mariñeiro, 3 de segundo oficial de ponte, 2 de primeiro oficial de máquinas e 1 de xefe de máquinas.O Ministerio de 

Economía e Competitividade (Centro Superior de Investigaciónes Científicas), convoca estas prazas, cun prazo de presentación de solicitudes de 20 

días desde a publicación o 16 de setembro no boe. www.boe.es 

 

Convocadas 5 prazas de bombeiro no Concello de Salamanca. 

Venres, 16 Setembro 2016 09:15 

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

o 16 de setembro no BOE. Máis información www.boe.es 

 

Convocadas 28 prazas de Técnico Medio de Xestión Administrativa Financiera na Deputación de 
Bizkaia. 

Venres, 16 Setembro 2016 09:15 

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

16 de setembro na páxina www.boe.es 

 

Convocadas 5 prazas de traductores e intérpretes no Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Luns, 19 Setembro 2016 08:07 

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 BOE do 19 de setembro. www.boe.es 

 

Convocadas 3 prazas de policía local no Concello de Talavera de la Reina (Toledo). 

Luns, 19 Setembro 2016 08:08 

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

o 19 de setembro no BOE. 

Máis información www.boe.es 

 

Convocadas 3 prazas de auxiliar administrativo no Concello de Avilés. 

Luns, 19 Setembro 2016 08:09 

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 19 de setembro. 

Máis información www.boe.es 

 

Convocada bolsa de emprego de veterinarios e farmaceuticos en Castela e León. 

Luns, 19 Setembro 2016 08:09 

A Consellería de Sanidade, convoca estas bolsas de persoal funcionario interino. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 20 de outubre. Máis 

información BOCyL do 19 de setembro. 

www.060.es 

 

Prazas de persoal docente e investigador contratado na USC 

Luns, 19 Setembro 2016 10:44 

A Universidade de Santiago de Compostela convoca concurso público para cubrir varias prazas de persoal docente e investigador contratado. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 6 de outubro de 2016 
http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/prazasabertas/solicitudes.html 
Máis información no BOE do 19 de setembro de 2016 

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/
http://www.060.es/
http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/prazasabertas/solicitudes.html
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Analista para o Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro de Xinzo de Limia 

Luns, 19 Setembro 2016 11:02 

O Inorde necesita contratar un/ha analista para o Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro de Xinzo de Limia. 

Requisitos: 
título universitario de grao en Bioloxía, Enxeñería de Químicas, Químicas, Enxeñería Técnica Agrícola, Enxeñería Agrónoma, ou equivalentes, e 
experiencia mínima acreditada de 2 anos en laboratorios de ensaio dedicados a análise de solos. 
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 21 de setembro de 2016 
Máis inforamción no BOP de Ourense do 17 de setembro de 2016. 

 

 

 

 

Licenciado/a en Mediciña en Santiago 

Martes, 13 Setembro 2016 09:07 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2029/licenciadoa-en-medicina 

 

Director Xerente Produción e Marketing no Milladoiro 

Martes, 13 Setembro 2016 09:08 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2030/director-xerente-producion-e-marketing 

 

Técnico en Frio en Sigüeiro 

Martes, 13 Setembro 2016 09:09 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2031/tecnico-en-frio 

 

 

 

Axente Comercial en Santiago 

Martes, 13 Setembro 2016 09:10 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2032/axente-comercial 

 

Fisioterapeuta en Brión 

Martes, 13 Setembro 2016 09:10 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2033/fisioterapeuta 

 

Profesor/a de inglés en Santiago 

Martes, 13 Setembro 2016 09:11 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2034/profesora-de-ingles- 

 

Mecánico-Pintor de Camións en Catoira 

Martes, 13 Setembro 2016 09:12 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2035/mecanico-pintor-de-camions 

 

Docente cursos varios-Urxente 

Martes, 13 Setembro 2016 09:13 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2036/docente-cursos-varios-urxente 

 

 

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PRIVADO 

http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2029/licenciadoa-en-medicina
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2030/director-xerente-producion-e-marketing
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2031/tecnico-en-frio
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2032/axente-comercial
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2033/fisioterapeuta
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2034/profesora-de-ingles-
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2035/mecanico-pintor-de-camions
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2036/docente-cursos-varios-urxente
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Xerocultora en Santiago 

Martes, 13 Setembro 2016 09:15 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2037/xerocultora 

 

Administrativo/a-Comercial en Santiago 

Martes, 13 Setembro 2016 09:15 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2038/administrativoa-comercial 

 

Oficial Perruqueira en Santiago 

Xoves, 15 Setembro 2016 07:33 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2044/oficial-perruqueira 

 

30 Técnicos Montaxe Aeroxeradores 

Xoves, 15 Setembro 2016 07:34 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2043/30-tecnicos-montaxe-aeroxeradores 

 

Persoal axuda a domicilio en Arzúa 

Xoves, 15 Setembro 2016 07:35 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2042/persoal-axuda-a-domicilio 

 

Auxiliar Administrativo contabilidade e finanzas en Santiago 

Xoves, 15 Setembro 2016 07:36 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2041/auxiliar-administrativo-contabilidade-e-finanzas 

 

Ofertas Servizo Público de Emprego 16/09/2016 

Venres, 16 Setembro 2016 08:46 

Nº de oferta:  12/2016/9146 

Data: 16/09/2016 

Posto ofertado:  hixienistas bucodentais 

Localidade:  Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 

Requisitos:  necesítanse hixienistas bucodentais con 24 meses de experiencia. 

 

Nº de oferta:  12/2016/9399 

Data: 16/09/2016 

Posto ofertado:  fisoterapeutas, en xeral 

Localidade:  Valdoviño (A Coruña) 

Requisitos:  fisioterapeuta para clínica en Valdoviño. Contrato indefinido. 

 

Nº de oferta:  12/2016/9494 

Data: 16/09/2016 

Posto ofertado:  soldadores/as por TIG 

Localidade:  Camariñas (A Coruña) 

Requisitos:  necesítanse soldadores/as por TIG con 12 meses de experiencia. 

 

Nº de oferta:  12/2016/9614 

Data: 16/09/2016 

Posto ofertado:  técnicos/as en comercio exterior 

Localidade:  A Coruña 

Requisitos:  necesítanse técnicos/a en comercio exterior. Inglés superior. 

 

Nº de oferta:  12/2016/9671 

Data: 16/09/2016 

Posto ofertado:  Logopedas 

Localidade:  Santiago de Compostela (A Coruña) 

Requisitos:  necesítase logopeda para a zona de Santiago de Compostela. 

 

Nº de oferta:  12/2016/9739 

Data: 16/09/2016 

Posto ofertado:  axentes comerciais 

Localidade:  A Coruña 

Requisitos:  asesor/a comercial empresas (con experiencia comercial preferentemente no sector das telecomunicacións). 

 

Nº de oferta:  12/2016/9853 

Data: 16/09/2016 

http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2037/xerocultora
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2038/administrativoa-comercial
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2044/oficial-perruqueira
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2043/30-tecnicos-montaxe-aeroxeradores
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2042/persoal-axuda-a-domicilio
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2041/auxiliar-administrativo-contabilidade-e-finanzas
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Posto ofertado:  condutores/as de camión, en xeral. 

Localidade:  Coles (Ourense) 

Requisitos:  condutor/a de camión para transporte de mercadurías. 

 

Nº de oferta:  12/2016/9908 

Data: 16/09/2016 

Posto ofertado:  terapeutas ocupacionais 

Localidade:  A Fonsagrada (Lugo) 

Requisitos:  necesítanse terapeutas ocupacionais. 

 

Nº de oferta:  12/2016/9909 

Data: 16/09/2016 

Posto ofertado:  enfermeiros/as especialistas en enfermaría xeriátrica 

Localidade:  A Fonsagrada (Lugo) 

Requisitos:  necesítanse enfermeiros/as especialistas en enfermaría xeriátrica. 

 

Nº de oferta:  12/2016/9920 

Data: 16/09/2016 

Posto ofertado:  profesores/as da área de matemáticas (ensino secundario) 

Localidade:  Fisterra (A Coruña) 

Requisitos:  profesor/a licenciado/a ou grao para impartir clases na ESO nas materias de matemáticas aplicadas a tecnoloxía. 

 

Nº de oferta:  12/2016/9925 

Data: 16/09/2016 

Posto ofertado:  profesores/as de idiomas, en xeral. 

Localidade:  A Coruña 

Requisitos:  necesítanse profesores/as de idiomas. Polaco, inglés e ruso. 

 

Nº de oferta:  12/2016/9941 

Data: 16/09/2016 

Posto ofertado:  monitores/as e/ou animadores/as deportivos/as. 

Localidade:  Friol (Lugo) 

Requisitos:  necesítase monitor/a deportivo/a para actividades extraescolares coa titulación de maxisterio, educación física ou técnico en actividades 

físico deportivas. 

 

Nº de oferta:  12/2016/9943 

Data: 16/09/2016 

Posto ofertado:  monitores/as de educación e tempo libre 

Localidade:  Friol (Lugo) 

Requisitos:  necesítase monitor/a de manualidades para actividades extraescolares coa formación de monitor/a de tempo libre. 

Máis información no tfono 012 e na páxina web: 

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