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A directora xeral de Xuventude visita os participantes do proxecto Re-Cre-Arte no Lecer, da Asociación 
Down Compostela 

Martes, 20 Setembro 2016 14:39 

 Teatro e pintura son os dous eixos centrais dunha actividade que fomenta nos mozos e mozas con síndrome de Down e discapacidade 
intelectual o desenvolvemento de habilidades sociais, a autonomía e a independencia, ademais da súa participación activa en actividades 
culturais e de lecer 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, se desprazou esta 
mañá á sede de Down Compostela para participar nunha das propostas do proxecto Re-Cre-Arte 
no Lecer. Unha actividade impulsada no marco do programa Iniciativa Xove, da Consellería de 
Política Social, na que un grupo de mozos e mozas con síndrome de Down e Discapacidade 
intelectual teñen a oportunidade de desenvolver a súa capacidade creativa a través da pintura e 
do teatro. 

Así as cousas, Cecilia Vázquez explicaba que o obxectivo desta proposta é fomentar nestes 
rapaces e rapazas “o desenvolvemento de habilidades sociais, a autonomía e a independencia 
para a xestión, disfrute e participación activa en acción culturais e de lecer”. Nesta liña, a directora 
xeral lembraba que o programa “Iniciativa 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”. 

“En Iniciativa Xove non lles dicimos aos mozos e mozas o que teñen que facer – subliñaba Cecilia Vázquez - senón que lles pedimos propostas para 
despois apoialas, tratando de que a burocracia ceda o protagonismo á xuventude”. E, ao fío, a directora xeral lembrou o 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. 

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. Iniciativa Xove financia o cento 
por cen dos proxectos 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 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. 

 

A directora xeral de Xuventude destaca a importancia de Iniciativa Xove para “potenciar o talento 
xuvenil” na súa visita ao proxecto de voluntariado ambiental no Monte Branco 

Venres, 23 Setembro 2016 08:17 

Cecilia Vázquez destacou que grazas a este programa, “danse as maiores facilidades burocráticas para que que a xuven tude galega poida organizar, 
emprender e impulsar actividades onde os actores principais son eles mesmos, sen intermediarios” 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, visitou en Ponteceso o proxecto de voluntariado ambiental no Monte 
Branco, sufragado polo programa de participación xuvenil Iniciativa Xove da Consellería de Política Social, que desenvolven os cinco mozos e mozas 
do grupo informal ‘As píllaras das dunas’. 

Este proxecto ten como obxectivo concienciar á mocidade da comarca da importancia de protexer os enclaves naturais, ademais de fixar alternativas 
para un desenvolvemento sostible en zonas como é a do Monte Branco e os seus arredores, de gran interese ecolóxico e paisaxístico. As actividades 
que levan a cabo este grupo son as de control de especies invasoras e percorridos para observar a flora e fauna existentes. Ademais, tamén 
realizarán de obradoiros para aprender a utilizar os recursos dun xeito sostible . 

Para Cecilia Vázquez, “Iniciativa Xove é unha ferramenta que permite descubrir e potenciar o talento xuvenil”. A directora xeral tamén destacou que 
“este é o primeiro programa de participación xuvenil de todo o Estado no que poden participar tanto asociacións formalmente constituídas como 
grupos informais de mozos e mozas”. Deste xeito, engadiu, “danse as maiores facilidades burocráticas para que que a xuventude galega poida 
organizar, emprender e impulsar actividades onde os actores principais son eles mesmos, sen intermediarios”. 

Con este programa preténdese fomentar a participación da mocidade co propósito de estimular o liderado, a creatividade e o talento xuvenil e, sobre 
todo, permitir poñer en practica as súas ideas relacionadas cos temas do seu interese. “Iniciativa Xove non lle di aos mozos e mozas o que teñen que 
facer, se non que lles pide propostas para logo apoialas”, destacou Cecilia Vázquez. 

Este programa sufraga ata o 100% das iniciativas e proxectos de interese presentados polos mozos e mozas, cun investimento máximo por cada 
actividade de 5.000 euros. Todas as entidades e grupos aos que se lle conceda a axuda e o solicitasen, reciben un anticipo do 80% sobre o total da 
cantidade concedida. Isto permítelles financiar o proxecto sen ter que adiantar contías eles mesmos, o que evita que a posible falta de liquidez das 
persoas novas constitúa un impedimento para a posta en marcha das súas ideas. 

 

A Xunta de Galicia impulsa as capacidades dos líderes de futuro na xornada “Búsqueda do talento na 
empresa” 

Venres, 23 Setembro 2016 12:36 

 Ao longo da mañá tiveron lugar dúas mesas redondas sobre “Criterios de 
contratación de persoal nas empresas” e “5 anos dun talento no mercado galego” 

 A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia 
Vázquez, destacou que “a xuventude é o noso principal activo”, motivo polo cal “a tarefa 
da administración debe ser facilitar as ferramentas que permitan descubrir os líderes do 
futuro 

 O director xeral de Orientación e Promoción Laboral, Alfonso Marnotes, 
informou aos mozos e mozas sobre os mecanismos dos que dispón a Consellería de 
Economía, Emprego e Industria para favorecer os seu acceso ao mercado laboral e, polo 
tanto, incrementar as súas oportunidades de atopar un emprego 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, e o director xeral de Promoción e Orientación Laboral, José Alfonso 
Marnotes, presentaron hoxe en Santiago a xornada “Búsqueda do talento na empresa”,1 na que tiveron lugar sendas mesas redondas sobre 
“Criterios de contratación de persoal nas empresas” e “5 anos dun talento no mercado galego”. 

EN PORTADA EN PORTADA 
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A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, destacou que “a xuventude é o noso principal activo”, motivo polo cal 
“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 Orientación e Promoción Laboral, Alfonso Marnotes, informou aos mozos e mozas sobre os mecanismos dos que 
dispón a Consellería de Economía, Emprego e Industria para favorecer os seu acceso ao mercado laboral e, polo tanto, incrementar as súas 
oportunidades de atopar un emprego. 

Marnotes definiu á mocidade galega como “unha peza fundamental no noso futuro inmediato” e, deste xeito, afondou na necesidade de adaptar os 
seus perfís profesionais cara aos requirimentos actuais do mercado laboral. En concreto, destacou a importancia de adaptarse ás novas demandas 
da Industria 4.0, entendendo a formación e a capacitación como pancas de cambio. Subliñou, ao respecto, que a Xunta está a reforzar e modernizar 
os Centros de Formación Profesional para o Emprego e está a adaptar a formación cara ao novo modelo industrial. 

Así mesmo, o director xeral fixo fincapé no Programa de Garantía Xuvenil que inclúe diversas iniciativas para os menores de 30 anos como son 
apoios aos autónomos, os obradoiros de emprego, os incentivos á contratación ou os programas de cooperación con entidades sen ánimo de lucro. A 
Administración autonómica, ademais, ten a disposición da mocidade 56 técnicos de orientación ou titores que deseñan itinerarios de emprego 
específicos para os mozos e mozas. 

A través de Garantía Xuvenil, existe tamén un programa para facilitar a inserción laboral dos estudantes de FP cuxo prazo para presentar as 
solicitudes remata o próximo 30 de setembro. Trátase dunha iniciativa que ten como obxectivo principal propiciar que os alumnos de FP obteñan un 
contrato laboral no mesmo centro de traballo onde realizan as súas prácticas. 

Por último, referiuse tamén ás lanzadeiras de emprego e programas integrados de emprego que ten en marcha a Administración autonómica para 
incrementar as oportunidades laborais dos seus participantes. “Con estas medidas o que pretende o Goberno galego é incrementar as oportunidades 
da mocidade para atopar un emprego e impulsar o traballo estable e de calidade”, rematou 

A xornada está enmarcada no 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 serán 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 
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. 

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

 

 

A Consellería de Política Social impulsa o programa Xoves interculturais da ONG Mestura a través de 
Iniciativa Xove 

Venres, 23 Setembro 2016 12:38 

 A entidade abre en Culleredo un punto de información xuvenil, para pór a disposición asesoramento e documentación sobre os recursos 
formativos, sociais e lúdicos na comarca 

 Está dirixido a mozos e mozas migrantes ou en risco de exclusión social, para un desenvolvemento tanto formativo como social de cara a 
atopar un emprego 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, participou esta mañá na entrega de diplomas aos mozos e mozas que 
completaron o curso de repostería, organizado no marco do plan Xoves interculturais. Unha iniciativa que a ONG Mestura desenvolve a través de 
Iniciativa Xove, o programa da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado “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”, en 
verbas da propia directora xeral. 

Xoves interculturais é un proxecto dirixido a mozos e mozas migrantes ou en risco de exclusión social, co que poderán desenvolverse de xeito 
formativo e social co obxectivo de atopar un emprego. Deste xeito, a ONG abre en Culleredo un punto de información xuvenil, para pór a disposición 
asesoramento e documentación sobre os recursos formativos, sociais e lúdicos na comarca. Este proxecto tamén contén accións de sensibilización e 
educación en valores e actividades formativas para os mozos e mozas, como cursos de carretilla industrial, gravado de espello, manipulador de 
alimentos, teleoperador ou repostería. 

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 coñecemento 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. En liña coas recomendacións da 
Unión Europea, Galicia foi a primeira comunidade autónoma que financiou proxectos de grupos informais, co fin de que a excesiva burocracia non 
sexa un impedimento para que leven a cabo os seus proxectos. 

A directora Xeral de Xuventude lembrou que Iniciativa Xove financia o cento por cen dos proxectos de interese. 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 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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Axudas económicas para prácticas non laborais en empresas 

Xoves, 22 Setembro 2016 05:45 

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

Persoas novas que teñan máis de 18 anos e ata os 25 anos inclusive que posúan unha titulación 
oficial universitaria, titulación de formación profesional, de grao medio ou superior, ou titulación do 
mesmo nivel que o desta última, correspondente ás ensinanzas de formación profesional, 
artísticas ou deportivas, ou ben un certificado de profesionalidade. Así mesmo, non deberon ter 
unha relación laboral ou outro tipo de experiencia profesional superior a tres meses na mesma 
actividade e non se terán en conta para estes efectos as prácticas que formen parte dos currículos 
para a obtención das titulacións ou certificados correspondentes. 

Estas persoas deberán ser, en todo caso, persoas inscritas no Ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil. 

Ademais, para ser beneficiario desta medida, as persoas novas, deberán cumprir os seguintes requisitos no momento da sinatura do acordo das 
prácticas non laborais: 
a) Non ter traballado nos trinta días naturais anteriores. 
b) Non ter recibido accións educativas que comporten máis de corenta horas mensuais nos noventa días naturais anteriores. 
c) Non ter recibido accións formativas que comporten máis de corenta horas mensuais nos trinta días naturais anteriores. 

O prazo para a presentación das solicitudes de axudas estará aberto ata o 15 de novembro de 2016. 

A preselección das persoas novas será realizada polo Servizo Público de Emprego de Galicia, a través do persoal de orientación de Garantía Xuvenil. 
O proceso de selección final das persoas que van participar no programa de prácticas non laborais corresponderá á empresa. 
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento TR363A 

Máis información no DOG do 22 de setembro de 2016 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-conselleria 

http://garantiaxuvenil.xunta.es/ 

 

Axudas da EOI para contratar mozos e mozas 

Xoves, 22 Setembro 2016 06:47 

 
A Dirección Xeral da Fundación EOI (Escola de organización industrial) convoca subvencións para a 
realización de contratos de mozos/as de máis de 16 anos e menores de 30 anos, para asociacións 
e empresas de calquera sector, co fin de que as persoas novas non ocupadas, nin integradas nos 
sistemas de educación ou formación regrada poidan recibir unha oferta de emprego, no marco do 
Programa Operativo de Emprego Xuvenil. 
Beneficiarios: 
Empresas de calquera sector, calquera que sexa a súa forma xurídica (xa sexan persoas físicas ou 
xurídicas, asociacións, entidades sen ánimo de lucro, etc.), con sede ou centro de traballo situado na 
Comunidade Autónoma de Galicia, que realicen contratación de mozos inscritos no Sistema Nacional 
de Garantía Xuvenil. 
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 22 de outubro de 2016 

Máis información no BOE do 22 de setembro de 2016 e en https://www.eoi.es/es/ayudas-la-contratacion 

 

Ábrese o prazo para solicitar un novo proxecto de FP dual en Ferrol 

Venres, 23 Setembro 2016 06:22 

A Consellería de Educación implanta un novo proxecto experimental de formación profesional dual en Ferrol e abre o 
prazo para solicitalo. 
Ciclo formativo: Mecatrónica industrial 
Centro educativo: CIFP Ferrolterra 
Entidade colaboradora: Navantia, S.A. 
Requisitos: 

Ter entre dezaoito e vinte e nove anos ou facelos no ano natural en que comece o ciclo formativo. 
Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos 
Carecer da cualificación profesional 
Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe. 
Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado 

O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata as 13.00 horas do día 10 de outubro de 2016. 

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED513A 

Máis información en http://www.edu.xunta.es/fp/convenios-dual 

EN PORTADA NOVAS E ACTIVIDADES 

http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/Eurodesk/2016/BOLETN_SEPTIEMBRE_DE_2016.pdf
http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/Eurodesk/2016/BOLETN_SEPTIEMBRE_DE_2016.pdf
http://garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/gl/
https://sede.xunta.es/
http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-conselleria
http://garantiaxuvenil.xunta.es/
https://www.eoi.es/es/ayudas-la-contratacion
http://garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/gl/
http://garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/gl/
https://www.eoi.es/es/ayudas-la-contratacion
https://sede.xunta.es/
http://www.edu.xunta.es/fp/convenios-dual
http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/Eurodesk/2016/BOLETN_SEPTIEMBRE_DE_2016.pdf
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Que fago da miña vida? I Xornadas de interacción xuvenil 

Luns, 26 Setembro 2016 05:54 

 
Efervescencia mental organiza a xornada xuvenil: Que fago da miña vida? I Xornadas de interacción 
xuvenil, dentro do programa Iniciativa Xove 
Datas: 30 de setembro e 1 de outubro de 2016 
Lugar: Auditorio da Xuventude de Cambados. Rúa San Francisco, 12. 36630 Cambados, Pontevedra 
Programa: 
Venres 30 de setembro 
16:00h Presentación 
16.30h E ti de quén ves sendo? - Dinámicas de presentación 
17.00h Marcho que teño que marchar - Traballar no estranxeiro 
18.00h Descanso 
18.30h O plan B - Iniciativas de xóvenes da comarca 
19.30h Dinámica de motivación                                                  
20.00h Remate 

Sábado 1 de outubro 
10.00h Que fago da miña vida? - Taller motivacional 
11.00h Requisitos: experiencia - Programas de prácticas, becas e cursos 
12.00h Descanso 
12.30h Queres botar unha man? - Voluntariado 
14.00h  Descanso 
16.00h Que fago da miña vida show - Espazo aberto de arte en sinerxia: música, graffiti, monólogos, 
escritura creativa e moito máis! 
20.00h Clausura das xornadas 

*O sábado pola tarde está aberto a tódolos públicos, non se precisa inscrición. 

Máis información: 

Página web: http://efervescenciamenta.wixsite.com/quefagodaminavida 

Facebook: https://www.facebook.com/quefagodaminavida/ 

Twitter: https://twitter.com/qfdmv 

 

Subvencións para a contratación de axentes de emprego 

Luns, 26 Setembro 2016 06:54 

A Consellería de Emprego convoca subvencións para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento 
local nos concellos e para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio nas entidades sen ánimo de 
lucro. 

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento TR351B para concellos eTR352B para 

asociacións sen ánimo de lucro. 

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

Máis información no DOG do 26 de setembro de 2016 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions 

 

 

 

Curso de Director/a de actividades de tempo libre na Coruña 

Mercores, 21 Setembro 2016 06:43 

A Escola Galega de Tempo Libre organiza na Coruña un curso de Director/a de actividades de tempo libre. 

Duración: O curso consta dunha fase teórico-práctica de 150 horas lectivas e outra práctica de 14 días de 
actividade nun campamento ou 150 horas nunha entidade de tempo libre. 
Lugar: Aulas da Escola. Ronda de Outeiro 60. A Coruña 
Calendario: 
Outubro: 1, 8, 15, 22, 29 
Novembro: 5, 12, 19, 26 
Decembro: 3, 10, 17 

Tres días a definir có grupo para a realización de traballo de campo para a elaboración do proxecto. 
Horario: Sábados de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas 
Requisitos: Estar en posesión do Título de Monitor de Actividades de Tempo Libre. Estudos de Bacharelato ou equivalente. Experiencia como monitor 

titulado de 250 horas ou 30 días en campamento.  
Cuota: 250 €. Nesta cuota inclúese a participación, o material, os apuntes e a secretaría do curso, seguimento e concesión das práct icas. Non se 

inclúen as taxas de expedición do título (11€ unha vez feitas as prácticas a abonar a Xunta) 

Teléfono 607 935 924 

e-mail: escolagalegatl@gmail.com 

http://www.escolagalegadetempolibre.es/ 

 

Cursos de Monitor/a de actividades de tempo libre na Coruña 

Mercores, 21 Setembro 2016 06:47 

A Escola Galega de Tempo Libre organiza na Coruña dous cursos de Monitor/a de actividades 
de tempo libre, un en horario de fins de semana e outro pola semana. 

Duración: O curso consta dunha fase teórico-práctica de 200 horas lectivas e outra práctica de 

14 días de actividade nun campamento ou 150 horas nunha entidade de tempo libre. 
Lugar: Aulas da Escola. Ronda de Outeiro 60. A Coruña 
Calendario modalidade fins de semana: 
Setembro: 24,25 
Outubro: 1,7,8,15,22,23,29 
Novembro: 1, 5,12,19,20,26 
Decembro: 3,6,10,17,18 
Horario: Sábados de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas. Catro domingos e 3 festivos no 

NOVAS FORMACIÓN CURSOS DE TEMPO LIBRE 

http://efervescenciamenta.wixsite.com/quefagodaminavida
http://efervescenciamenta.wixsite.com/quefagodaminavida
http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove.html
http://efervescenciamenta.wixsite.com/quefagodaminavida
https://www.facebook.com/quefagodaminavida/
https://twitter.com/qfdmv
https://sede.xunta.es/
http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions
mailto:escolagalegatl@gmail.com
http://www.escolagalegadetempolibre.es/
http://efervescenciamenta.wixsite.com/quefagodaminavida
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mesmo horario 
Calendario modalidade de semana: 

Datas: do 3 de outubro ao 21 de decembro 
Horario: Luns a xoves de 09:00 a 14:00 horas 
Cuota: 280 € podendo aboala toda xunta ou da seguinte maneira: 

130 € de matrícula no momento da inscripción. 
50 € antes en outubro 
50 € antes en novembro 
50 € antes en decembro 
Nesta cota inclúese o material, participación, apuntes e secretaría do curso. Non se inclúen as taxas de expedición de título (11€ unha vez feitas as 
prácticas) 

Teléfono 607 935 924 

e-mail: escolagalegatl@gmail.com 

http://www.escolagalegadetempolibre.es/ 

 

 

 

 

 

Bolsas artísticas da casa de Velázquez 2017 

Xoves, 22 Setembro 2016 08:38 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Casa de Velázquez 

2.- DESTINATARIOS 

Para estudantes, novos artistas matriculados nun establecemento de ensino superior, que cursen obrigatoriamente un ensino artístico, para o curso 

2016-2017 

3.- DATA LÍMITE 

31/10/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

A bolsa diríxese a investigadores doctorandos cuxos traballos necesiten unha estancia curta na Península Ibérica 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

https://www.casadevelazquez.org/es/inicio/candidaturas/becas-artisticas/ 

 

 

 

 

Plan de emprego “contrato feito” do Concello de Lugo 

Luns, 26 Setembro 2016 09:42 

 
 
O Concello de Lugo convoca subvencións a empresas e a entidades sen ánimo de lucro do seu municipio para a 
contratación de persoas desempregadas durante un período mínimo de 12 meses. 

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

Máis información no BOP de Lugo do 24 de setembro de 2016 

 

 

 

 

 

 

5º Premio Literario A Caixa / Plataforma 

Martes, 20 Setembro 2016 07:11 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Plataforma Editorial e a Obra Social A Caixa 

2.- DESTINATARIOS 

Para mozos, de calquera nacionalidade, que teñan entre 14 e 30 anos 

BOLSAS E AXUDAS FORMACIÓN PRÁCTICA 

BOLSAS E AXUDAS OUTRAS 

PREMIOS E CONCURSOS PREMIOS E CONCURSOS 

mailto:escolagalegatl@gmail.com
http://www.escolagalegadetempolibre.es/
https://www.casadevelazquez.org/es/inicio/candidaturas/becas-artisticas/
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14508_1.pdf#page=7
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3.- DATA LÍMITE 

15/01/2017 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

As novelas deberán estar escritas en castelán ou catalán e ter un mínimo de 80 páxinas e un máximo de 400. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

 

Premio de Fotografía Documental 

Xoves, 22 Setembro 2016 08:37 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Philip Jones Foundation 

2.- DESTINATARIOS 

Para creadores de todo o mundo e de todas as idades 

3.- DATA LÍMITE 

10/10/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Os candidatos deben realizar un traballo significativo en fotografía que supoña un claro achegamento á fotografía documental 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://philipjonesgriffiths.org/foundation/ 

 

V Premio Eurostars Madrid Tower de Fotografía 

Xoves, 22 Setembro 2016 08:39 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Eurostars Madrid Tower 5* / Grupo Hotusa 

2.- DESTINATARIOS 

Para persoas de calquera nacionalidade 

3.- DATA LÍMITE 

29/12/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

As obras deben inspirarse no tema "Madrid Literario" 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.eurostarsmadridtower.com/concurso-fotografia.html 

 

Premio internacional de fotografía Hamdan 

Xoves, 22 Setembro 2016 08:40 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Ao Maktoum International Fotography Award 

2.- DESTINATARIOS 

Para maiores de idade de calquera nacionalidade 

3.- DATA LÍMITE 

31/10/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

O tema desta convocatoria é The Challenge (O Desafío), podendo referirse ao desafío que implica sacar unha foto nun momento preciso ou referirse 

ao seu contido ou tema abordado 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.hipa.ae/es/ 

 

 

http://philipjonesgriffiths.org/foundation/
http://www.eurostarsmadridtower.com/concurso-fotografia.html
http://www.hipa.ae/es/
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Persoal para o Concello da Coruña 

Xoves, 22 Setembro 2016 07:33 

O Concello da Coruña necesita contratar o seguinte persoal: 

Técnico/a superior de servicios sociais: titulación de licenciatura, enxeñaría, arquitectura, grao ou equivalente 
Técnico/a superior de urbanismo: titulación de arquitecto, enxeñeiro de camiños ou enxeñeiro de edificación. 
Unha praza de coordinador/a: titulación de arquitecto, enxeñeiro de camiños ou enxeñeiro de edificación. 
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 4 de outubro de 2016. 
Máis información no BOP da Coruña do 22 de setembro de 2106 

 

Orientadores/as laborais na Coruña 

Xoves, 22 Setembro 2016 07:36 

O Concello da Coruña convoca un proceso de selección para a cofección urxente de listas para a cobertura de prazas de orientador/a laboral, baixo 

as modalidades de funcionarios/as interinos/as 
Requisitos: titulación de licenciatura, arquitectura, enxeñaría, enxeñaría técnica, diplomatura universitaria, arquitectura técnica, grao ou equivalente. 
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 4 de outubro de 2016. 

Máis información no BOP da Coruña do 22 de setembro de 2016 
 

 

Albaneis para Cualedro 

Xoves, 22 Setembro 2016 07:40 

O Concello da Cualedro necesita contratar o seguinte persoal: 

1 xefe de obra 
8 albaneis 
Requisitos: titulación de licenciatura, arquitectura, enxeñaría, enxeñaría técnica, diplomatura universitaria, arquitectura técnica, grao ou equivalente. 

O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 28 de setembro de 2016. 
Máis información no BOP de Ourense do 22 de setembro de 2016 

 

Profesores de música e monitores de ocio en Monterroso 

Xoves, 22 Setembro 2016 08:01 

O Concello de Monterroso fai unha convocatoria para a selección de profesores/as para a impartición de clases de música na escola de música do 
concello, e de monitores/as de ocio municipais, durante o curso escolar 2016/2017 

O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 28 de setembro de 2016 
Máis información no BOP de Lugo do 22 de setembro de 2016 e en www.monterroso.es 

 

 

Convocadas 6 prazas de policía local no Concello de Albacete. 

Xoves, 22 Setembro 2016 12:30 

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 20 de setembro. 

www.boe.es 

 

Convocadas 3 prazas de policía local no Concello de Segovia. 

Xoves, 22 Setembro 2016 12:31 

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

publicación no BOE o 22 de setembro. 

Máis información www.boe.es 

 

Técnico de información e orientacion laboral en Carballo 

Luns, 26 Setembro 2016 07:31 

O Concello de Carballo necesita cubrir unha praza de técnico de información e orientacion laboral 

Requisitos: título de licenciada/o universitaria/o, arquitecta/o, enxeñeira/o ou grao; enxeñeiro/a técnico, diplomado/a universitario, arquitecto/a técnico 
ou grao. 
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 6 de outubro de 2016. 

Máis información no BOP da Coruña do 26 de setembro de 2016 

 

 

NOVAS DE EMPREGO 

EMPREGO PÚBLICO 

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


 

9 
26 de setembro de 2016 – Revista 1090 

 

Xuíz de paz en Cee 

Luns, 26 Setembro 2016 07:38 

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz sustituto do Concello de Cee. 

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

función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou 

inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento. 

Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 11 de outubro de 2016.  

Máis información no BOP da Coruña do 26 de setembro de 2016 

 

Xuíz de paz en Fene 

Luns, 26 Setembro 2016 07:39 

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz sustituto do Concello de Fene. 

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

función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou 

inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento. 

Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 11 de outubro de 2016.  

Máis información no BOP da Coruña do 26 de setembro de 2016 

 

Xuíz de paz en Melón 

Luns, 26 Setembro 2016 07:50 

O Concello de Melón fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz sustituto. 

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

función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou 

inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento. 

Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos. 

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

Máis información no BOP de Ourense do 26 de setembro de 2016 

 

Convocada 1 praza interina de operario de obras e servizos no Porriño (Pontevedra) 

Luns, 26 Setembro 2016 09:46 

A praza será convocada polo sistema de concurso-oposición, cando se publique no DOGA. . Máis información www.boppo.es do 21 de setembro 

 

Convocada 1 comisión de servizo de Oficial de Xardín no Concello de Redondela (Pontevedra). 

Luns, 26 Setembro 2016 09:47 

O prazo de presentación de solicitudes é de 8 días hábiles, contados a partir da publicación no Boppo do día 26 de setembro de 

2016. www.boppo.depo.es 

 

Convocadas 20 prazas de enxeñeiros/as técnicos/as en Especializades Agrícolas en Aragón 

Luns, 26 Setembro 2016 09:48 

O Goberno Autonómico de Aragón, convoca estas prazas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 19 de outubro. 

Máis información www.boa.es, do 23 de setembro. 

 

Convocadas 20 prazas de enxeñeiros/as técnicos/as de Xestión Xeral 

Luns, 26 Setembro 2016 09:49 

O Goberno Autonómico de Aragón, convoca estas prazas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 19 de outubro. 

Máis información www.boa.es, do 23 de setembro. 

 

Convocadas 1138 prazas de graduado/a, diplomado/a en Enfermería en Andalucía. 

Luns, 26 Setembro 2016 09:49 

O Goberno Autonómico de Andalucía, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 26 

de outubro. Máis información Boletín Oficial de Andalucía do 22 de setembro. 

www.060.es 

 

http://www.boppo.es/
http://www.boppo.depo.es/
http://www.boa.es/
http://www.boa.es/
http://www.060.es/
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Convocadas 28 prazas de limpador en Andalucía. 

Luns, 26 Setembro 2016 09:50 

O Goberno Autonómico de Andalucía, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 26 

de outubro. Máis información Boletín Oficial de Andalucía do 22 de setembro. 

www.060.es 

 

Convocadas 106 prazas de médico de familia en Andalucía. 

Luns, 26 Setembro 2016 09:50 

O Goberno Autonómico de Andalucía, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 26 

de outubro. Máis información Boletín Oficial de Andalucía do 22 de setembro. 

www.060.es 

 

Convocadas 32 prazas de técnico/a da Función Administrativa en Andalucía. 

Luns, 26 Setembro 2016 09:51 

O Goberno Autonómico de Andalucía, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 26 

de outubro. Máis información Boletín Oficial de Andalucía do 22 de setembro. 

www.060.es 

 

Convocadas 52 prazas de lavandería planchado en Andalucía. 

Luns, 26 Setembro 2016 09:52 

O Goberno Autonómico de Andalucía, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 26 

de outubro. Máis información Boletín Oficial de Andalucía do 22 de setembro. 

www.060.es 

 

Convocadas 101 prazas de celador-condutor en Andalucía. 

Luns, 26 Setembro 2016 09:52 

O Goberno Autonómico de Andalucía, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 26 

de outubro. Máis información Boletín Oficial de Andalucía do 22 de setembro. 

www.060.es 

 

Convocadas 234 prazas de auxiliar administrativo/a en Andalucía. 

Luns, 26 Setembro 2016 09:53 

O Goberno Autonómico de Andalucía, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 26 

de outubro. Máis información Boletín Oficial de Andalucía do 22 de setembro. 

www.060.es 

 

Convocadas 164 prazas de técnico especialista en laboratorio e radiodiagnóstico en Andalucía. 

Luns, 26 Setembro 2016 09:53 

O Goberno Autonómico de Andalucía, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 26 

de outubro. Máis información Boletín Oficial de Andalucía do 22 de setembro. 

www.060.es 

 

Convocadas 94 prazas de pediatra de atención primaria en Andalucía. 

Luns, 26 Setembro 2016 09:54 

O Goberno Autonómico de Andalucía, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 26 

de outubro. Máis información Boletín Oficial de Andalucía do 22 de setembro. 

www.060.e 

 

Convocadas 38 prazas de matrona en Andalucía. 

Luns, 26 Setembro 2016 09:54 

O Goberno Autonómico de Andalucía, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 26 

de outubro. Máis información Boletín Oficial de Andalucía do 22 de setembro. 

www.060.es 

 

http://www.060.es/
http://www.060.es/
http://www.060.es/
http://www.060.es/
http://www.060.es/
http://www.060.es/
http://www.060.es/
http://www.060.e/
http://www.060.es/
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Convocadas 346 prazas de médicos familia de atención primaria en Andalucía. 

Luns, 26 Setembro 2016 09:55 

O Goberno Autonómico de Andalucía, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 26 

de outubro. Máis información Boletín Oficial de Andalucía do 22 de setembro. 

www.060.es 

 

 

 

 

Ofertadas 5 prazas na empresa Reganosa en Mugardos(A Coruña) 

Xoves, 22 Setembro 2016 12:28 

As prazas ofertadas son: 1 responsable de HSE, 1 de técnico en control de xestión, 1 de enxeñeiro de mantemento, 1 de xefe de quenda e operador 

de proceso e 1 de operador de mantemento. 

Máis información: www.reganosa.com 

 

Operario limpeza-cristaleiro en Santiago 

Venres, 23 Setembro 2016 08:08 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2045/operario-limpeza-cristaleiro 

 

Encargado de limpeza en Santiago 

Venres, 23 Setembro 2016 08:08 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2046/encargado-de-limpeza 

 

 

Fontaneiro-con certificado de discapacidade en Ames 

Venres, 23 Setembro 2016 08:10 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2047/fontaneiro-con-certificado-de-discapacidade 

 

Administrativo-Contrato de Formación en Santiago 

Venres, 23 Setembro 2016 08:10 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2048/administrativo-contrato-de-formacion 

 

Panadeiro/a en Santiago 

Venres, 23 Setembro 2016 08:11 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2049/panadeiroa 

 

Titor/a en Santiago 

Venres, 23 Setembro 2016 08:12 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2050/titora 

 

Ofertas Servizo Público de Emprego 23/09/2016 

Venres, 23 Setembro 2016 08:51 

Nº de oferta:  12/2016/8542 
Data: 23/09/2016 
Posto ofertado:  mecánicos/as de mantemento e reparación de automoción, en xeral 

Localidade:  Negreira (A Coruña) 
Requisitos:  necesítase mecánico/a para a zona de Negreira con ciclo de FP. 
 
Nº de oferta:  12/2016/9629 
Data: 23/09/2016 
Posto ofertado:  empregados/as de fogar (internos/as) 

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PRIVADO 

http://www.060.es/
http://www.reganosa.com/
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2045/operario-limpeza-cristaleiro
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2047/fontaneiro-con-certificado-de-discapacidade
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2048/administrativo-contrato-de-formacion
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2049/panadeiroa
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2050/titora
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Localidade:  Monforte de Lemos (Lugo) 
Requisitos: necesítase empregado/a de fogar (interno/a) 
 
Nº de oferta:  12/2016/9749 
Data: 23/09/2016 
Posto ofertado:  programadores/as de aplicacións informáticas 
Localidade:  A Coruña 
Requisitos: precísase analista-programador/a informático/a de AS-400 para o desenvolvemento de aplicacións e programación de terminais. 
(imprescindible dominio do programa AS-400). 
 
Nº de oferta:  12/2016/9848 
Data: 23/09/2016 
Posto ofertado:  programadores/as de aplicacións informáticas 
Localidade:  A Coruña 
Requisitos:  programador informático para desenvolvemento de aplicacións en entorno windows, programación de terminais e dispositivos móviles e 
participación en solucións empresariais. É necesario ter coñecementos en: programación en .NET (V. Básic, C.Sharp) para entornos web e escritorio, 
base de datos SQL Server, Sharepoint, dominio ferramentas office, IOS e Android, desenvolvemento de APPS. 
 
Nº de oferta:  12/2016/9887 
Data: 23/09/2016 
Posto ofertado:  carpinteiros/as de aluminio, metálico e PVC 

Localidade:  Cuntis (Pontevedra) 
Requisitos: precisase ferreiro/a con experiencia. 
 
Nº de oferta:  12/2016/10112 
Data: 23/09/2016 
Posto ofertado:  dependentes/as de tecidos e pezas de vestir 
Localidade:  Verín (Ourense) 
Requisitos: necesítanse dependentes/as de tecidos e pezas de vestir. 
 
Nº de oferta:  12/2016/10132 
Data: 23/09/2016 
Posto ofertado:  axentes comerciais 
Localidade:  San Cibrao das Viñas (Ourense) 
Requisitos:  comercial que se encargará do contacto coa base de futuros clientes, presentación da empresa e seguimento comercial. Imprescindible 
portugués nivel superior. 
 
Nº de oferta:  12/2016/10134 
Data: 23/09/2016 
Posto ofertado:  empregados/as de fogar (internos/as) 
Localidade:  A Coruña 
Requisitos: solicítase empregado/a do fogar interno/a para traballar en A Coruña. 
 
Nº de oferta:  12/2016/10153 
Data: 23/09/2016 
Posto ofertado:  empregados/as de fogar (internos/as) 

Localidade:  Gondomar (Pontevedra) 
Requisitos: necesítase empregado/a de fogar (interno/a) para tarefas domésticas, coidado infantil. Carnet de conducir. 
 
Nº de oferta:  12/2016/10191 
Data: 23/09/2016 

Posto ofertado:  profesores/as técnicos/as de formación profesional 

Localidade:  A Coruña 
Requisitos: necesítanse profesores/as técnicos e/ou coordinadores/as de formación con 6 meses de experiencia. 
 
Nº de oferta:  12/2016/10208 
Data: 23/09/2016 
Posto ofertado:  técnicos/as e/ou coordinadores/as de formación 

Localidade:  A Coruña 
Requisitos:  necesítanse técnicos/as e/ou coordinadores/as de formación con 6 meses de experiencia. 
 
Nº de oferta:  12/2016/10221 
Data: 23/09/2016 
Posto ofertado:  empregados/as administrativos/as, en xeral 
Localidade:  O Pereiro de Aguiar (Ourense) 
Requisitos:  Administrativo/a con inglés e alemán nivel superior para traballar en departamento comercial. 
 
Nº de oferta:  12/2016/10224 
Data: 23/09/2016 
Posto ofertado:  médicos, medicina xeral 

Localidade:  As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) 
Requisitos:  necesítase médico. Prestación de servizos médicos de obra. 
 
Nº de oferta:  12/2016/10300 
Data: 23/09/2016 
Posto ofertado:  cociñeiros/as, en xeral 

Localidade:  Nigrán (Pontevedra) 
Requisitos:  Cociñeiros/as con coñecementos de cociña uruguaya. 
 
Máis información no tfono 012 e na páxina web: 
http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/ 

 

Técnico/a Superior en Prevención de Riscos Laborais en santiago 

Luns, 26 Setembro 2016 09:51 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2051/tecnicoa-superior-en-prevencion-de-riscos-laborais 

 

Axudante de cociña Redondela (Pontevedra) 

Luns, 26 Setembro 2016 11:05 

Se necesita un axudante de cociña con coñecementos de tapas, pinchos, etc. , para restaurante en Redondela (Pontevedra). 
Interesados chamar ao 620 819 246. Chamar  a partir das 13:30 hrs. 
Faro de Vigo do luns, 26 de setembro de 2016 

 

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2051/tecnicoa-superior-en-prevencion-de-riscos-laborais
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Perruqueira 

Luns, 26 Setembro 2016 11:06 

Se necesita perruqueira con coñecementos de estética para uñas xel. 
Interesadas chamar ao tfno.: 986 272 084 
Faro de Vigo do luns, 26 de setembro de 2016 

 

Patronista (modista) 

Luns, 26 Setembro 2016 11:07 

Se necesita patronista para marca de roupa infantil. 
Interesados chamar ao tfno.. móvil 626 051 338 
Faro de Vigo do luns, 26 de setembro de 2016 
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