
 

 

Neste boletín encontrarás bolsas que se convocan ao longo 

do ano. Algunhas delas están fora de prazo, pero as 
mantemos xa que se volverán a convocar en datas 
similares do ano seguinte. 
 
 

BOLSAS DO ESTADO 
 

 
 

630 bolsas de mobilidade do Programa Argo  

 

ARGO é un programa de mobilidade promovido polo Ministerio de Educación, 

Cultura e Deporte, cuxo obxectivo é impulsar a formación complementaria dos 

titulados de todas as universidades españolas a través da realización de prácticas 

en empresas no estranxeiro. 

 

O prazo de solicitude para acceder a unha axuda ARGO está aberto ata o 1 de 

setembro de 2016. 

 

Ao longo da convocatoria vanse conceder un total de 630 axudas para realizar 330 

prácticas en empresas europeas, 180 en EE.UU. e Canadá, 120 en empresas 

españolas ou multinacionais con sede en Asia ou Oceanía. 

 

Os requisitos de participación no programa son os seguintes: 

 

Ser titulado universitario, menor de 35 anos, con residencia legal en España e obter 

nos 3 últimos anos unha titulación oficial nunha universidade española. 

Estar en disposición no momento da presentación da solicitude, dunha das 

seguintes titulaciones oficiais: Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Enxeñeiro técnico, 

Arquitecto técnico, Diplomado, Graduado ou Máster Universitario e demostrar 

coñecementos do idioma de traballo solicitado pola empresa. 

Cumprir cos requisitos de entrada e estancia, esixidos nos países de destino 

previamente ao seu incorporación. 

Ter coñecemento demostrable nunha lingua estranxeira. 

 

Incompatibilidades. Non poderán participar nesta convocatoria: 

 

Quen sexan beneficiarios con anterioridad dunha axuda de Mobilidade (Argo, Faro, 

Integrants, Leonardo da Vinci), ou calquera outra axuda financiada por Ministerio 

de Educación, Cultura e Deporte co mesmo obxecto ou finalidade. 

Os titulados de Máster ou outro tipo de estudos de posgrao que non obteñan o 

título previo a estes estudos nunha universidade española. 

Os titulados doutro tipo de Ensinos Superiores como son as impartidas nos 

Conservatorios Superiores de Música ou as Escolas de Artes, os denominados 

títulos propios ou títulos universitarios ou homologacións de títulos obtidos noutros 

países. 

 

O programa ARGO ten unha duración de tres anos e vaise a desenvolver entre 2014 

e 2017. 



 

 

A concesión de axudas realizarase de forma continua ata o 31 de decembro de 

2016. 

O prazo final para solicitar axudas (titulados) como para realizar ofertas de 

prácticas (empresas) é o 1 de setembro de 2016. 

A data límite para a finalización das estancias é o 31 de agosto de 2017. 

A duración estándar de todas as axudas é de 6 meses iniciándose o día 1 ou 15 de 

cada mes. 

 

As estancias de formación realízanse en empresas pertencentes aos seguintes 

países: 

 

Europa: Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bosníaca-

Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Cidade do Vaticano, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 

Eslovenia, Estoniana, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, 

Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Maldivas, Malta, 

Mónaco, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino 

Unido, República Checa, Rumania, San Mariño, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, 

Ucrania. 

EE.UU. 

Canadá 

Empresas españolas ou multinacionais con sede en Asia: Afganistán, Arabia 

Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Birmania, Brunei, Bután, Camboya, 

Chinesa, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Irak, Irán, 

Israel, Xapón, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Laos, Líbano, Malasia, 

Mongolia, Nepal, Omán, Pakistán, Qatar, Rusia, Singapur, Siria, Sri Lanka, 

Tailandia, Taiwán, Tayikistán, Timor Oriental, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam, 

Yemen. 

Empresas españolas ou multinacionais con sede en Oceanía 

 

Máis información: www.becasargo.es/inicio 

 

 

 
 

Becas Faro 

 

FARO é un programa promovido e financiado polo Ministerio de Educación cuxo 

propósito é fomentar a mobilidade de estudantes de últimos cursos de todas as 

universidades españolas mediante a realización de prácticas formativas de calidade 

en empresas situadas en Europa, Estados Unidos e Canadá e en empresas 

españolas ou multinacionais de Asia e Oceanía.  

 

Para poder solicitar estas axudas requírese:  

Ser estudante, español ou estranxeiro menor de 30 anos, con residencia legal en 

España e estar a cursar estudos nunha universidade española. 

Estar matriculado en ensinos universitarios conducentes á obtención dun título de 

Grao, Licenciatura, Enxeñería, Enxeñería Técnica, Arquitectura ou Arquitectura 

Técnica, e superar un mínimo do 70 por cento dos créditos necesarios para a 

obtención do devandito título. Así mesmo, poderán participar no programa os 

estudantes que leven a cabo un proxecto de fin de carreira establecido nos plans de 

estudos universitarios oficialmente recoñecidos. 

http://www.becasargo.es/inicio


 

 

Cumprir cos requisitos de entrada e estancia esixidos nos países de destino, 

previamente á súa incorporación. 

Non ser beneficiario con anterioridade dunha bolsa de Mobilidade (Argo, Faro, 

Integrants), ou de calquera outra axuda financiada por Ministerio de Educación co 

mesmo obxecto ou finalidade. 

 

Importante: Non é posible gozar simultaneamente dunha axuda FARO e unha 

ERASMUS. 

 

Non poderán participar neste programa: 

Titulados. Neste caso, lembramos a existencia dun programa dirixido a este 

público: ARGO.  www.becasargo.es   

Estudantes de Doutoramento, Máster ou doutro tipo de estudos de posgrao. 

Estudantes doutro tipo de Ensinos Superiores como son as impartidas nos 

Conservatorios Superiores de Música ou as Escolas de Artes, os denominados 

títulos propios ou títulos universitarios ou homologacións cursadas outros países. 

 

Solicitude: 

O proceso de solicitude pasa por tres etapas. Inicialmente é necesario completar o 

apartado de datos de aptitude para verificar se se cumpre ou non cos requisitos de 

participación. Os que superen esta etapa, poderán cumprimentar o formulario de 

datos persoais para rexistrarse na web do programa. Finalmente, deberán acceder 

á súa zona de usuario para completar o modelo normalizado de CV que se facilita. 

Executados estes tres pasos, os candidatos poderán participar nos posibles 

procesos de selección que se xestionen. 

 

A dotación económica varía en función do país de destino no que teña lugar a 

práctica e consta de:  

Pago das mensualidades en concepto de aloxamento e manutención, cuxo ingreso 

se realizará a mes vencido e comezará dentro dos cinco primeiros días do mes 

seguinte ao de inicio da estancia. 

Unha viaxe de ida e volta. 

 

O programa FARO desenvolverase entre 2015 e 2018 

 

Máis información: http://www.becasfaro.es/home.php 

 

 

__ OUTUBRO 2016 ___________________________________________ 

 

 
 

Bolsas no Instituto Nacional de Estatística 

 

O Instituto Nacional de Estatística convoca 15 bolsas de postgrao en estatística. 

A súa finalidade é fomentar e promocionar a investigación estatística, así como o 

desenvolvemento e implantación de procesos estatísticos, mediante a formación de 

posgraos. 

 

Requisitos: título de licenciado, enxeñeiro ou arquitecto, ou de Grao, que deberá 

terse obtido durante os últimos tres anos anteriores á data da convocatoria das 

bolsas. 

 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de novembro de 2016. 

http://www.becasargo.es/
http://www.becasfaro.es/home.php


 

 

Máis información no BOE do 15 de outubro de 2016 e en http://www.ine.es/  

 

 

 
 

Bolsas do Congreso de Deputados sobre comunicación institucional 

 

O Congreso dos Deputados convoca catro bolsas individuais para realizar traballos 

ou estudos sobre comunicación institucional relacionados coa actividade 

parlamentaria. 

Cada unha das catro bolsas terá unha duración de doce meses, e a súa contía total 

será de 12.900 €. 

Requisitos: 

Licenciados universitarios españois en Ciencias da Información que finalizasen os 

estudos con posterioridade a xaneiro de 2012. 

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

Máis información no BOE do 14 de outubro de 2016 e en www.congreso.es 

 

 

 

 
 

Formación arquivística, documental e bibliotecaria no Senado 

 

O Senado convoca 15 bolsas de formación arquivística, documental e bibliotecaria, 

dirixidas a mozos titulados que desexen especializarse nestes campos. 

As bolsas outórganse cunha duración dun ano (dende o 1 de xaneiro ata o 31 de 

decembro de 2017) e consistirán en doce pagamentos de 800 € brutos. 

Requisitos: 

Título oficial universitario en Biblioteconomía e Documentación. 

Licenciados universitarios españois e doutros países membros da Unión Europea 

que reúnan as tres condicións seguintes: 

a) ter nacido con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1989. 

b) acreditar ter cursado estudos en materias arquivísticas, bibliotecarias ou 

documentalistas durante polo menos 200 horas lectivas. 

c) non ter gozado en anos anteriores da mesma bolsa do Senado. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de novembro de 2016. 

Máis información no BOE do 4 de outubro de 2016 e en www.senado.es 

 

 

 

 

http://www.ine.es/
http://www.congreso.es/
http://www.senado.es/


 

 

 
 

Bolsas de comunicación institucional no Senado 

 

O Senado convoca tres bolsas de formación sobre comunicación institucional, 

interna e externa, dirixidas a mozos licenciados que desexen especializarse neste 

campo. 

As bolsas outórganse cunha duración dun ano (dende o 1 de xaneiro ata o 31 de 

decembro de 2017) e consistirán en doce pagamentos de 900 €. 

Requisitos: 

licenciados universitarios en Xornalismo españois ou ben os posuidores dun título 

de Grao Oficial equivalente, que reúnan as dúas condicións seguintes: 

a) ter nacido con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1989. 

b) non ter gozado en anos anteriores da mesma bolsa do Senado. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de novembro de 2016. 

Máis información no BOE do 4 de outubro de 2016 e en www.senado.es 

 

 

 

__ SETEMBRO 2016 ___________________________________________ 

 

 

 
 

Bolsas no Tribunal Constitucional 

 

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 

 

 

http://www.senado.es/
http://www.tribunalconstitucional.es/


 

 

 

___ AGOSTO 2016 ___________________________________________ 

 

 

 
 

Bolsas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo  

 

O Ministerio de Educación convoca bolsas para alumnado con necesidade específica 

de apoio educativo. 

  

Modalidades 

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

discapacidade ou trastorno grave de conduta. 

2. Axudas para programas complementarios a alumnos con necesidade específica 

de apoio educativo asociada a altas capacidades. 

 

Destinatarios 

Alumnos escolarizados en centros educativos españois que acrediten a necesidade 

específica de recibir apoio educativo e reúnan os requisitos establecidos. 

 

Requisitos 

Xerais: acreditar a necesidade específica de apoio educativo, de acordo co requirido 

nas bases da convocatoria para distintas situacións  e tipos de axudas a conceder. 

Económicos. 

 

Dotación 

A contía para conceder terá distintos compoñentes, en función dos requisitos e 

circunstancias do solicitante. 

 

Prazo de presentación: ata o 29 de setembro de 2016. 

 

Presentación de solicitudes na SEDE ELECTRÓNICA 

 

Convocatoria completa BOE do 6 de agosto de 2016 

 

 

 
 

Bolsas para cursar estudos non universitarios e universitarios 

 

O Ministerio de Educación convoca bolsas para cursar os seguintes estudos: 

 

Ensinanzas posobrigatorias e ensinanzas superiores non universitarias: 

a) Primeiro e segundo cursos de Bacharelato. 

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

c) Ensinanzas artísticas profesionais. 

d) Ensinanzas deportivas. 

e) Ensinanzas artísticas superiores. 

f) Estudos relixiosos superiores. 

g) Estudos militares superiores. 

h) Estudos de idiomas en Escolas Oficias de titularidade das administracións 

educativas, incluída a modalidade a distancia. 

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=748
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha/050140-2016.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2016/estudios-no-universitarios.html


 

 

i) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación 

Profesional impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que 

teñan autorizadas estas ensinanzas. 

j) Formación Profesional básica. 

 

Ensinanzas universitarias: 

a) Ensinanzas universitarias adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior 

conducentes a títulos oficiais de Grao e de Máster. 

b) Ensinanzas universitarias conducentes aos títulos oficiais de Licenciado, 

Enxeñeiro, Arquitecto, Diplomado, Mestre, Enxeñeiro Técnico e Arquitecto Técnico. 

c) Curso de preparación para acceso á universidade de maiores de 25 anos 

impartido por universidades públicas. 

d) Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster e 

créditos complementarios para a obtención do título de Grao ou para proseguir 

estudos oficiais de licenciatura. 

Non se inclúen nesta convocatoria as bolsas para a realización de estudos 

correspondentes ao terceiro ciclo ou doutoramento, estudos de especialización nin 

títulos propios das universidades. 

 

Os prazos para presentar a solicitude estenderanse ata: 

17 de outubro para os estudantes universitarios. 

3 de outubro para os estudantes non universitarios. 

 

A solicitude de bolsa farase a través da páxina web www.mecd.gob.es mediante 

formulario online, picando no enlace "Acceso ao servizo online" que figura na parte 

superior desta páxina 

 

Máis información en www.educacion.es  e no BOE do 13 de agosto de 2016 

 

 

 

 

___  XULLO 2016 ________________________________________ 

 

 

 
 

Axudas para realizar o Máster Universitario Oficial en Dereito 

Constitucional 

 

O Centro de Estudos Políticos e Constitucionais convoca 15 axudas de formación 

para mozos investigadores titulados universitarios para realizar o Máster 

Universitario Oficial en Dereito Constitucional. 

O prazo estará aberto ata o 23 de xullo de 2016. 

Máis información no BOE do 18 de xullo de 2016 e en http://www.cepc.gob.es/ 

 

 

  
 

Bolsa de investigación na Área de Restauración do Museo do Prado 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2016/estudios-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/
http://www.educacion.es/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim9rPn8vzNAhXHvBoKHZIIDB8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.uimp.es%2Fagenda-link.html%3Fid_actividad%3D62ZK%26anyaca%3D2016-17&psig=AFQjCNGPEPT278UtCGcTi9miwo7ii1MkoQ&ust=1468927294430452
http://www.cepc.gob.es/


 

 

 

O Ministerio de Cultura convoca unha bolsa destinada a completar a formación de 

futuros especialistas e fomentar a investigación na Área de Restauración do Museo 

do Prado durante dez meses. A bolsa destinaranse ao Taller de Restauración de 

Pintura. 

A contía de cada unha das bolsas fíxase en 15.000 € anuais. 

 

Requisitos: 

Diplomatura en Restauración en Centros oficiais, especialidade en Pintura, ou 

licenciatura ou grao en Belas Artes, especialidade en Pintura. 

Coñecementos sobre as coleccións do Museo Nacional do Prado. 

Coñecementos sobre conservación preventiva. 

Coñecementos de lexislación do patrimonio histórico, museoloxía e xestión cultural. 

Coñecementos de informática e inglés. 

 

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

 

Máis información no BOE do 18 de xullo de 2016 e en 

www.museodelprado.es/empleolicitaciones/becas 

 

 

 

Bolsas no Centro de Investigacións Sociolóxicas 

 

O Centro de Investigacións Sociolóxicas convoca oito axudas para a explotación do 

Banco de Datos do CIS, e dúas axudas para a finalización de teses doutorais en 

ciencia política ou socioloxía, en materias de interese para o Organismo. 

 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 8 de agosto de 2016. 

Máis información no BOE do 14 de xullo de 2016 e en 

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/6_formacion/AyudasInvestigacion/  

 

 

 
 

Bolsas de colaboración de estudantes en departamentos universitarios 

 

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

tarefas de investigación dos estudantes universitarios que vaian finalizar os estudos 

de segundo ciclo ou de Grao ou que estean a cursar primeiro curso de Másteres 

universitarios oficiais. 

 

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

 

Requisitos: 

Estudantes de segundo ciclo ou grao: 

http://www.museodelprado.es/empleolicitaciones/becas
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/6_formacion/AyudasInvestigacion/


 

 

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

Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Graduado ou Máster oficial. 

b) Estar matriculado no curso 2016-2017 en ensino oficial da totalidade das 

materias ou créditos que lle resten para finalizar os seus estudos. 

c) No caso dos estudantes de Grao atoparse cursando os últimos créditos para 

completar os requisitos para a obtención do título, e superar 180 créditos. No caso 

de estudantes de ciclos, superar todo o primeiro ciclo e, polo menos, o 45 por cento 

dos créditos que integran o segundo ciclo, con excepción dos estudantes de 

Medicamento que deberán superar o 60 por cento dos mesmos. 

d) Ter como nota media dos créditos superados a que se refire o parágrafo anterior 

a que se sinala a continuación para cada unha das ramas de titulacións 

universitarias oficiais:  

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

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

Sociais e Xurídicas 

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

 8,00 puntos para a rama de Artes e Humanidades 

 

Estudantes de máster: 

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

Máster oficial ou de Doutor. 

b) Estar matriculado no curso 2016-2017 en ensino oficial da totalidade das 

materias ou créditos de primeiro curso de Máster. 

c) Obter no expediente académico correspondente aos estudos universitarios 

previos que dan acceso ao master, a nota media establecida para estudantes de 

grão, en función da rama de coñecemento de procedencia. 

 

A solicitude deberase cumprir mediante o formulario accesible por vía telemática a 

través da sede electrónica do Departamento na dirección 

https://sede.educacion.gob.es  no apartado correspondente a «Trámites e 

Servizos» e enviala antes do 15 de setembro de 2016. 

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

 

 

___  XUÑO 2016 ________________________________________ 

 

 

 
 

Bolsa de formación en documentación e xestión museográfica no Reina 

Sofía 

 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía convoca unha bolsa para a formación en 

documentación e xestión museográfica.  

 

Beneficiarios: 

Titulados universitarios de nacionalidade española ou dun país membro da Unión 

Europea, ou estranxeiros residentes en España no momento de solicitar a bolsa que 

se atopen en posesión do título de Graduado ou Licenciado en Historia, Historia da 

arte, Humanidades ou Biblioteconomía e Documentación. 

https://sede.educacion.gob.es/
http://www.educacion.es/


 

 

 

A contía da bolsa fíxase en 18.000?, que serán abonados en pagos mensuais. 

O prazo para presntar solicitudes estará aberto ata o 5 de xullo de 2016. 

 

Máis información no BOE do 20 de xuño de 2016 e en www.museoreinasofia.es  

 

 

 
 

Becas de Patrimonio Nacional 

 

Patrimonio Nacional convoca 7 bolsas para complementar a formación de titulados 

universitarios, facilitando o seu ulterior inserción no mercado laboral, 

promocionando o coñecemento do Patrimonio Histórico Artístico de Patrimonio 

Nacional e cooperando na súa conservación e mellora. 

 

Bolsas: 

Bolsa n.º 1: Desenvolvemento de criterios comúns e proxectos para os centro de 

recepción de visitantes aos Reais Sitios e Mosteiros", Licenciado/a ou Graduado/a 

en Arquitectura superior: 1 bolsa. 

Bolsa n.º 2: Desenvolvemento de programas para a mellora enerxética de 

mantemento e conservación de instalacións de Patrimonio Nacional, Enxeñeiro/a ou 

Graduado/a en Enxeñería Industrial: 1 bolsa. 

Bolsa n.º 3: Xestión de Recursos Forestais e do medio natural nos montes e xardíns 

do Pardo e A Ferrería, Licenciado/a ou Graduado/a en Enxeñería de montes ó 

Enxeñería forestal: 1 bolsa. 

Bolsa n.º 4: Proxectos Culturais, Licenciado/a ou Graduado/a en Humanidades, 

Ciencias da Educación ou Socioloxía: 1 bolsa. 

Bolsa n.º 5: Relacións e Comunicación Institucional, Licenciado/a ou Graduado/a en 

Xornalismo: 1 bolsa. 

Bolsa n.º 6: Catalogación de Material Gráfico, Licenciado/a ou Graduado/a en 

Historia da arte, Biblioteconomía e Documentación ou outras licenciaturas/graos 

complementados con master en archivística e paleografía: 1 bolsa. 

Bolsa n.º 7 Revisión do inventario das Coleccións Reais, Licenciado/a ou 

Graduado/a en Xeografía e Historia ou Historia da arte: 2 bolsas. 

 

Beneficiarios: 

Titulados universitarios superiores (enxeñería, licenciatura, grao ou equivalente) 

nas áreas de coñecemento correspondentes ás distintas modalidades das bolsas 

convocadas. A titulación debe ser obtida no curso académico 2011/2012 ou 

posterior. 

 

A contía individual de cada unha das bolsas será de 989,58 € mensuais. 

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

 

Máis información no BOE do 16 de xuño e en 

http://www.patrimonionacional.es/contratacion/becas  

 

 

 
 

Bolsas na Axencia Estatal de Meteoroloxía 

http://www.museoreinasofia.es/
http://www.patrimonionacional.es/contratacion/becas


 

 

 

A Axencia Estatal de Meteoroloxía convoca 8 bolsas de formación en proxectos da 

Axencia Estatal de Meteoroloxía relacionadas coas actividades do organismo. 

 

Beneficiarios: 

Poden participar na convocatoria persoas co título de Grao, Licenciatura, Enxeñería, 

Arquitectura ou Enxeñería técnica, neste último caso só se posteriormente obtívose 

o título universitario oficial de máster. A titulación requirida para optar á bolsa debe 

ser obtida no curso académico 2012-2013 ou en anos posteriores 

 

Contía: 

Cada unha das becas estará dotada con 1.150 € mensuais 

 

Duración: 

A duración das becas será dun ano, desde o 1 de xaneiro de 2017 ata o 31 de 

decembro de 2017 

 

O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o 27 de xuño de 2016. 

 

Máis información no BOE do 11 de xuño de 2016 e na Axencia Estatal de 

Meteoroloxía: http://www.aemet.es/es/empleo_e_bolsas/bolsas 

 

 

 
 

Bolsas aeroespaciais 

 

O Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" convoca bolsas 

para a formación teórico-práctica e o perfeccionamento tecnolóxico de 

recentemente titulados nas materias e proxectos propios do Instituto 

 

Requisitos: 

Titulados universitarios de nacionalidade española ou dun país membro da Unión 

Europea, ou estranxeiros residentes en España no momento de solicitar a bolsa que 

se atopen en posesión do título de Graduado, Licenciado, Enxeñeiro, Enxeñeiro 

Técnico + Master Oficial ou equivalentes, sempre que terminen os seus estudos e 

obteñan o título con posterioridade ao 30 de xuño de 2012 e antes do 1 de xullo de 

2016. 

 

O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 29 de xuño de 2016 en 

http://sede.defensa.gob.es/acceda/prehome.html  

Máis información no BOE do 9 de xuño dea 2016 e en www.inta.es  

 

___  MAIO 2016 ________________________________________ 

  

 

 
 

Bolsas de formación na Axencia Española de Consumo 

 

A Axencia Española de Consumo convoca tres bolsas para a formación práctica de 

titulados superiores en materia de consumo, no Consello de Consumidores e 

Usuarios. 

http://www.aemet.es/es/empleo_e_bolsas/bolsas
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB0vCUvprNAhWDOxQKHSK0CfgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.infoespacial.com%2Fes%2F2014%2F06%2F30%2Fnoticia-el-inta-convoca-17-becas-de-formacion-para-personal-investigador.html&psig=AFQjCNHoePOtXULroy48XJfZXiXAMJb3DQ&ust=1465545919601633
http://sede.defensa.gob.es/acceda/prehome.html
http://www.inta.es/


 

 

O importe de cada unha das bolsas de 884,16 € mensuais.  A duración das bolsas 

será dun ano. 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 22 de xuño de 2016. 

Máis información no BOE do 30 de maio de 2016 e en http://www.consumo-

ccu.es/formacion.asp 

 

 
Bolsas na Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia 

 

A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia convoca 20 bolsas para a 

realización de actividades de formación, información e divulgación relacionadas co 

ámbito da súa actuación. 

A contía destas bolsas por beneficiario será de 1.100 euros mensuais. 

Requisitos: 

Estar en posesión de titulación universitaria superior (enxeñaría, licenciatura, grao 

ou equivalente) nos campos do Dereito, a Economía, a Empresa, ou en áreas de 

ciencia e tecnoloxía especificamente relacionadas cos sectores económicos 

supervisados pola CNMC. A titulación debeu ser obtida no ano 2013 ou en anos 

posteriores. 

Coñecementos de inglés. Valorarase coñecementos de francés e alemán. 

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

Máis información no BOE do 25 de maio de 2016 e en http://www.cnmc.es/ 

 

 

 
 

Becas Culturex 

 

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 17 bolsas «Culturex» de 

formación práctica en xestión cultural para mozos españois no exterior, en 

institucións culturais, e en embaixadas e representacións ante a Unesco: 

 

BOZAR, Palais deas Beaux-Arts (Bruxelas). 

Centre Pompidou (París). 

Frankfurter Buchmesse (Frankfurt). 

Fundação de Serralves (Porto). 

HAY Festival of Literature & The Arts (Londres). 

Jeu De Paume (París). 

National Gallery of Art (Washington). 

Representación Permanente de España ante a UNESCO (París). 

Tate Modern (Londres). 

Centro Nacional de Artes CENART (México D.F.) 

Fundaçao Calouste Gulbemkian (Lisboa) 

Embaixada en Rabat (Marrocos) 

The Getty (Os Ánxeles) 

Museo de arte latinoamericanos MALBA (Bos Aires9 

Zentrum Für Kunst und Medientechnologie ZKM (Karlsruhe. Alemaña) 

Korea Arts Management Service KAMS (Corea) 

Real Academia de España en Roma. 

http://www.consumo-ccu.es/formacion.asp
http://www.consumo-ccu.es/formacion.asp
http://www.cnmc.es/


 

 

 

 

 

Os solicitantes deberán cumprir os seguintes requisitos: 

Ter a nacionalidade española. 

Estar en posesión da titulación académica oficial de Licenciatura ou Grao. 

Estar en posesión dunha titulación de posgrao preferentemente en áreas afins a 

xestión cultural. 

Idiomas: 

Inglés: Proficiency Toefl 

Francés: DALF 

Alemán: PWD/TEST DAF Goethe C1 

Non ter superado os 35 anos de idade, na data que finalice o prazo de presentación 

de solicitudes. 

O período de desfrute será entre o 1 de setembro de 2016 ata o 28 de febreiro de 

2017 

 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 21 de xuño de 2016 

Máis información no BOE do 17 de maio de 2016 e en 

www.cultura.gob.es/becas/index.html 

 

 

 
 

Bolsas no Tribunal Constitucional 

 

O Tribunal Constitucional convoca as seguintes bolsas: 

 

Unha bolsa en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos 

bibliográficos del Tribunal Constitucional. 

Requisitos: Licenciado o graduado en Biblioteconomía e Documentación 

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

ao 1 de xaneiro de 2011. 

A dotación da bolsa é de 1100 € mensuais. 

Seis bolsas relacionadas coa recompilación, clasificación e publicación da 

doutrina do Tribunal. 

Requisitos: Licenciado universitario ou grao universitario en Dereito. 

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

ao 1 de xaneiro de 2011. 

Posuír coñecementos de inglés ou francés correspondentes ao nivel B2  

 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 6 de xuño de 2016. 

Máis información no BOE do 6 de maio de 2016 e en www.tribunalconstitucional.es 

 

 

___  ABRIL 2016 ________________________________________ 

 

 

 
 

 

Bolsas FormARTE en actividades culturais 

http://www.cultura.gob.es/becas/index.html
http://www.tribunalconstitucional.es/


 

 

 

O Ministerio de Cultura convoca as bolsas FormARTE de formación e especialización 

en materias da competencia de institucións culturais dependentes do Ministerio de 

Educación, Cultura e Deporte. 

 

O obxecto destas bolsas é contribuír á formación de especialistas en materias 

artísticas, xestión cultural, arquivos, conservación e restauración, museoloxía e 

biblioteconomía, mediante a realización dun programa de actividades teórico-

práctico en dependencias e organismos públicos do Ministerio de Educación, Cultura 

e Deporte. 

 

Son 76 bolsas divididas en seis modalidades: 

 

Bolsas de Conservación e Restauración de Bens Culturais: 13 bolsas. 

Bolsas de Museoloxía: 16 bolsas. 

Bolsas de Biblioteconomía e Documentación: 10 bolsas. 

Bolsas de Arquivística: 17 bolsas. 

Bolsas de Xestión Cultural: 16 bolsas. 

Bolsas de Artes Plásticas e Fotografía: 4 bolsas. 

 

Tipos de bolsas: 

 

Bolsas de Conservación e Restauración de Bens Culturais: 13 bolsas. 

 

a) Subdirección Xeral do IPCE: 

1) Bolsa de arqueoloxía, 1 bolsa. 

2) Bolsa de arquitectura, 1 bolsa. 

3) Bolsa de conservación e restauración de arqueoloxía, 1 bolsa. 

4) Bolsa de investigación, 1 bolsa. 

5) Bolsa de conservación e restauración de documento/obra gráfica, 1 bolsa. 

6) Bolsa de conservación e restauración de escultura policromada, 1 bolsa. 

7) Bolsa de conservación e restauración de téxtiles, 1 bolsa. 

8) Bolsa de conservación e restauración de materiais pétreos, 1 bolsa. 

b) ICAA. Filmoteca Española. Centro de Conservación e Restauración: 

9) Bolsas de investigación de fondos fílmicos, 2 bolsas. 

c) Biblioteca Nacional: 

10) Bolsa de restauración e conservación de documento gráfico, 1 bolsa. 

d) Museo Nacional do Prado: 

11) Bolsa de conservación e restauración de escultura de materiais petreso e 

metálicos, 1 bolsas. 

12) Bolsa de conservación e restauración de documento/obra gráfica, 1 bolsa 

e) Museo Nacional Centro de Arte Raíña Sofía: 

13) Bolsas de conservación e restauración de pintura contemporánea, 1 bolsas.. 

 

 

Bolsas de Museoloxía: 16 bolsas 

 

a) Biblioteca Nacional de España (Madrid), 2 bolsas. 

b) Museo de América (Madrid), 1 bolsa. 

c) Museo do Greco (Toledo), 1 bolsa. 

d) Museo do Traxe. CIPE (Madrid), 1 bolsa. 

e) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), 1 bolsa. 

f) Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid), 1 bolsa. 

g) Museo Nacional de Arqueoloxía Subacuática. ARQUA (Cartaxena), 1 bolsa. 

h) Museo Nacional de Arte Romana (Mérida), 1 bolsa. 

i) Museo Nacional de Cerámica e Artes Suntuarias ?González Martí? (Valencia), 1 

bolsa. 



 

 

j) Museo Nacional de Escultura (Valladolid), 1 bolsa. 

k) Museo Nacional do Prado (Madrid), 2 bolsas. 

l) Museo Nacional e Centro de Investigación de Altamira (Santillana del Mar - 

Cantabria), 1 bolsa. 

m) Museo Sefardí (Toledo), 1 bolsa. 

n) Museo Arqueolóxico Nacional (Madrid), 1 bolsa. 

 

 

Bolsas de Biblioteconomía e Documentación: 10 bolsas 

 

Convócanse un total de 10 bolsas: 7 bolsas na especialidade de Fondo Moderno e 3 

bolsas na de Fondo Antigo. 

a) Fondo moderno: 

Biblioteca de Cultura (Madrid), 1 bolsa 

Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais. ICCA. Filmoteca Española 

(Madrid), 1 bolsa 

Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música. INAEM. Centro de 

Documentación Teatral (Madrid), 1 bolsa 

Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria (Madrid), 3 bolsas 

Observatorio da Lectura e o Libro (Madrid), 1 bolsa 

b) Fondo antigo: 

Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria (Madrid), 3 bolsas. 

 

 

Bolsas de Arquivística: 17 bolsas 

 

a) Arquivo Histórico Nacional (Madrid), 1 bolsa. 

b) Arquivo Xeral da Administración (Alcalá de Henares, Madrid), 1 bolsa. 

c) Arquivo da Real Chancillería de Valladolid (Valladolid) 1 bolsa. 

d) Arquivo Xeral de Indias (Sevilla), 1 bolsa. 

e) Arquivo Xeral de Simancas (Valladolid) ,2 bolsas. 

f) Arquivo da Biblioteca Nacional de España (Madrid), 3 bolsas. 

g) Centro Documental da Memoria Histórica (Salamanca), 1 bolsa. 

h) Fundación Instituto Cultura Xitana (Madrid), 1 bolsa. 

i) Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais ? ICCA ?. Filmoteca 

Española (Madrid), 1 bolsa. 

j) Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música ? INAEM ? Centro de 

Documentación de Música e Danza (Madrid), 1 bolsa. 

k) Arquivo do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), 1 bolsa. 

l) Arquivo do Museo Nacional do Prado (Madrid), 1 bolsa. 

m) Sección Nobreza do Arquivo Histórico Nacional (Toledo), 1 bolsa. 

n) Subdirección Xeral dos Arquivos Estatais (Madrid), 1 bolsa. 

 

 

Bolsas de Xestión Cultural: 14 bolsas 

 

a) Museo Nacional do Prado (Madrid), 1 bolsa. 

b) Subsecretaría. Oficina de Atención ao Cidadán (Madrid), 1 bolsa. 

c) Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música. INAEM (Madrid), 2 bolsas. 

d) Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais. ICAA (Madrid), 1 bolsa. 

e) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), 1 bolsa. 

f) Dirección Xeral de Política e Industrias Culturais e do Libro (Madrid), 6 bolsas. 

g) Dirección Xeral de Belas Artes e Bens Culturais, Arquivos e Bibliotecas (Madrid), 

4 bolsas. 

 

Requisitos específicos: 

a) Calquera Licenciatura ou Grao. 



 

 

b) Formación específica en xestión cultural. 

 

Artes Plásticas e Fotografía: 4 bolsas 

 

a) Artes Plásticas, 2 bolsas. 

b) Fotografía, 2 bolsas. 

 

A estanza formativa desenvolverase no Colexio de España da Cité Internationale 

Universitaire de París. 

 

Requisitos específicos. 

a) Acreditar iniciación, experiencia, realizacións, ou títulos e certificados 

académicos relacionados coa creación plástica e a fotografía. 

b) Á solicitude deberán achegarse fotografías da obra recente, preferentemente en 

soporte electrónico -DVD-. 

c) Posuír coñecementos da lingua francesa 

 

Solicitudes: www.mcu.es  "Servizos de atención ao cidadán. Bolsas, axudas e 

subvencións. Bolsas" 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 11 de maio de 2016. 

Máis información no BOE do 23 de abril de 2016 e en  

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-

ayudas-y-subvenciones/becas/becas-formarte-2016.html  

 

 

 
 

Bolsas no Congreso dos Deputados 

 

O Congreso dos Deputados convoca tres bolsas individuais para a realización de 

estudos e tarefas aplicadas de carácter documental, estatístico, informativo e 

analítico relacionadas cos órganos e actividades da Unión Europea en xeral ou 

calquera outra actividade de formación práctica relacionada co sistema 

constitucional e parlamentario español e a Unión Europea 

 

Poden solicitar a bolsa os licenciados ou graduados universitarios, ou título 

equivalente, españois ou doutros países membros da Unión Europea, que reúnan as 

seguintes condicións: 

a) Obter a licenciatura, grao ou título equivalente con posterioridade ao 1 de 

xaneiro de 2013. 

b) Acreditar preparación teórica específica en materias relacionadas cos órganos ou 

actividades da Unión Europea e o sistema constitucional e parlamentario español e, 

no seu caso, experiencia práctica sobre tales materias. 

c) Non gozar doutra bolsa do Congreso dos Deputados ou do Senado. 

d) Posuír unha competencia suficiente en lingua castelá e en lingua inglesa, como 

mínimo, e noutras linguas de países membros da Unión Europea. 

e) Nacer despois do 1 de xaneiro de 1986. 

 

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

Máis información nos anuncios do BOE do 11 de abril de 2016 e www.congreso.es  

 

 

http://www.mcu.es/
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/becas/becas-formarte-2016.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/becas/becas-formarte-2016.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx78zfj4bMAhWIDSwKHQFSB-kQjRwIBw&url=http://www.congreso.es/&bvm=bv.119028448,d.bGg&psig=AFQjCNGFYXTfRqd6NN22carIXtipTPc_-Q&ust=1460448223376867
http://www.congreso.es/


 

 

 
 

Bolsas de Internacionalización Empresarial de ICEX   

 

O Ministerio de Economía convoca 285 axudas para a formación de mozos 

profesionais especializados en internacionalización empresarial: 

 

As axudas instrumentalizaranse en dúas fases:  

Fase I: consistirá en formación práctica obtida a través da Rede de Oficinas 

Económicas e Comerciais das Embaixadas de España no estranxeiro en 2018 

Fase II: formación práctica en empresas e institucións vinculadas á 

internacionalización, dentro e fóra de España e en Organismos Internacionais dos 

que España é membro, en 2019. Ofrece, ademais, formación adicional en varios 

idiomas e actividades formativas para que estes mozos profesionais sexan capaces 

de proporcionar un mellor servizo ao proceso de internacionalización empresarial 

español. 

 

Requisitos: 

a) Posuír a nacionalidade dun estado membro da Unión Europea. 

b) Nacer a partir do 1 de xaneiro de 1988. 

c) Estar en posesión, dunha titulación universitaria superior de carácter oficial: 

Licenciatura/Enxeñería Superior/Arquitectura/Grao. 

d) Dominar a lingua española. 

e) Acreditar, documentalmente, posuír coñecemento avanzado de inglés (o nivel 

mínimo esixido, é o B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas 

(MCERL)). Aceptaranse os títulos emitidos a partir do 1 de xaneiro de 2011. 

f) Non ser beneficiario destas bolsas en edicións anteriores.  

 

O prazo de presentación de solicitudes será do 15 de abril ao 15 de maio de 2016. 

Máis información en http://www.icex.es/icex/es/index.html  e no BOE do 5 de abril 

de 2016, na sección de anuncios 

 

 

___ MARZO 2016 ________________________________________ 

 

 

 
 

Bolsa de formación de posgrao non Consello Superior de Deportes 

 

O Consello Superior de Deportes convoca unha bolsa para a formación teórica e 

práctica de posgrao nas actividades que se realizan na Oficina de Prensa. 

 

Titulacións: Graduados ou Licenciados en Ciencias da Información, Xornalismo ou 

Comunicación Audiovisual. Posuidores dun Posgrao en Xornalismo, Xornalismo 

Dixital, Xornalismo Deportivo, Comunicación, Comunicación Audiovisual ou 

Dirección de Comunicación. 

 

A data de finalización dos estudos solicitados non poderá ser anterior ao curso 

académico 2010/2011. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHh-aM_PbLAhUrIpoKHaDmBewQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.anmopyc.es%2Fnoticia%2Fprograma_de_becas_icex_en_empresas_2014&psig=AFQjCNEsRvEmlSWwp16y1_lcpDFiaOiXUA&ust=1459927552421626
http://www.icex.es/icex/es/index.html


 

 

A contía da bolsa será de 11.200,00 euros anuais íntegros, divididos en doce 

mensualidades. 

 

O prazo para solicitar a bolsa estará aberto ata o 11 de abril de 2016 

Máis información na sección de anuncios do BOE do 31 de marzo e en 

http://www.csd.gob.es/  

 

 

 

 

Inmersión lingüística en colonias de vacacións para o verán de 2016 

 

O Ministerio de Educación convoca 2200 axudas para a participación nunha das 

colonias de dúas semanas de duración, organizadas durante o mes de xullo de 

2016 nalgunha localidade de España, para alumnos de 1º e 2º da ESO. 

Requisitos: 

a. Estar matriculado en centros sostidos con fondos públicos durante o presente 

curso 2015/2016. 

b. Obter, como mínimo, notable como nota media do curso 2014-2015.  

c. Obter, como mínimo, notable como nota final na materia de inglés no curso 

2014/2015. 

d. Non ser beneficiario da axuda en convocatorias anteriores 

Estas axudas distribúense en dous grupos: 

Primeira quenda para alumnos de 1º da ESO: do 3 de xullo ao 17 de xullo de 2016: 

. Grupo I: 660 axudas de ata 476 €. 

. Grupo II: 440 axudas de ata 326 €. 

Segunda quenda para alumnos de 2º da ESO: do 17 de xullo ao 31 de xullo de 

2016: 

. Grupo I: 660 axudas de ata 476 €. 

. Grupo II: 440 axudas de ata 326 €. 

Grupos I e II: 

Os solicitantes que a data 31 de decembro de 2014 se encontren nalgunha das 

seguintes circunstancias, integrarán o denominado Grupo I: 

a) Orfandade absoluta do solicitante. 

b) Pertencer a familias nas que algún membro estea afectado de minusvalía 

legalmente cualificada (en grao superior ao 65% para pai/nai/irmáns do solicitante 

e superior ao 33% no caso de que a padeza o propio solicitante). 

c) Pertencer a familias nas que o pai, nai ou titor legal encóntrese en situación de 

desemprego ou teña recoñecida a incapacidade permanente absoluta. 

d) Pertencer a familia numerosa. 

e) Pertencer a familia monoparental. 

Os solicitantes que, reunindo os requisitos xerais, non se encontren en ningunha 

das circunstancias anteriores formarán parte do denominado Grupo II. 

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

Máis información no BOE do 29 de marzo de 2016 e en http://www.educacion.es/  

 

 

 

http://www.csd.gob.es/
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas.html
http://www.educacion.es/


 

 

 

Bolsa de verán no Instituto de Astrofísica de Canarias 

 

O Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) convoca unha bolsa de verán para a 

formación en comunicación e divulgación da cultura científico-técnica nun centro de 

investigación dirixidas a titulados universitarios recentes. 

Beneficiarios. 

Recentemente titulados (curso 2014-2015 ou posterior) en estudos superiores 

universitarios en Ciencias da Información e Comunicación. 

Dotación das bolsas. 

A dotación das Bolsas de Verán é de 700 euros brutos mensuais máis unha 

cantidade de axuda para gastos de viaxe que se abonará nun pago único cuxa 

contía dependerá do lugar de residencia do beneficiario. 

O IAC proporcionará aos bolseiros seleccionados un seguro privado de enfermidade 

e accidente. 

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

Máis información no BOE do 22 de marzo de 2016 e en 

http://www.iac.es/info.php?op1=26 

 

 

 

 

 

Bolsas no CSIC 

 

O Consello Superior de Investigacións Científicas, CSIC, convoca 100 bolsas para 

estancias de dous meses en Institutos e Centros do CSIC, propiciando unha 

aproximación ao coñecemento dos problemas científico-técnicos de actualidade e 

aos métodos utilizados para a súa resolución, dentro do Programa «JAE» 

Beneficiarios: 

Españois, nacionais dun Estado membro da UE e estranxeiros, que finalizasen os 

estudos de licenciatura ou grao no curso 2013-2014 ou posterior cunha nota media 

igual ou superior a 8 ou 7,5 no caso da rama de coñecemento de Enxeñerías e 

Arquitectura, que estean matriculados nun Máster Universitario Oficial no curso 

2015-2016 ou realizasen a inscrición ou pre-inscrición nun Máster Universitario 

Oficial para o curso 2016-2017, que non estean en posesión ou en disposición legal 

de obter un título académico de Doutor e que non fosen beneficiarios dunha bolsa 

de introdución á Investigación dentro do programa JAE en convocatorias anteriores. 

A dotación das bolsas será de 2.000 euros en tres pagos. 

Prazo de presentación de solicitudes: do 11 de abril de 2016 ao 2 de maio de 2016. 

Máis información no BOE do 19 de marzo de 2016 e en 

https://sede.csic.gob.es/intro2016 

 

 

http://www.iac.es/info.php?op1=26
https://sede.csic.gob.es/intro2016


 

 

 

 

 

Bolsas na Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte 

 

A Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte convoca cinco bolsas para a 

formación teórica e práctica de posgrao nas actividades que se realizan no Centro 

de Medicamento do Deporte: 

Unha rotatoria no Centro de Medicamento do Deporte. Licenciados/ Graduados en 

Medicamento e Medicamento e Cirurxía. 

Dúas na Unidade de Fisioterapia. Diplomados/Graduados en Fisioterapia. 

Unha na Unidade de Control do Rendemento. Licenciados/Graduados en Ciencias da 

Actividade Física e o Deporte e/ou Licenciados/Graduados en Medicamento, e 

Medicamento e Cirurxía. 

Unha na Unidade de Endocrinoloxía e Nutrición. Diplomado/Graduado en Nutrición 

Humana e/ou Dietética. 

Requisitos: 

Licenciados/ Graduados en Medicamento e Medicamento e Cirurxía. 

Diplomados/Graduados en Fisioterapia. 

Licenciados/Graduados en Ciencias da Actividade Física e o Deporte e/ou 

Licenciados/Graduados en Medicamento, e Medicamento e Cirurxía. 

Diplomados/Graduados en Nutrición Humana e/ou Dietética. 

A data de finalización dos estudos solicitados, non poderá ser anterior ao curso 

académico 2010/2011. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 8 de abril de 2016. 

Máis información no BOE do 19 de marzo de 2016 e en 

http://www.mecd.gob.es/aepsad 

 

 

 
 

Profesores/as de español en Universidades estranxeiras 

 

O Ministerio de Educación convoca 135 prazas de profesor/a de distintas materias 

en Seccións Bilingües de español de centros de ensino regrado non universitaria en 

Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía, Rusia e 

Turquía 

 

Requisitos: 

Estar en posesión do Certificado de Aptitude Pedagóxica ou do título de Master que 

habilita para o exercicio da función docente en Educación Secundaria Obrigatoria, 

Formación Profesional e Bacharelato. 

 

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

 

Máis información no BOE do 12 de marzo de 2016 e na web do Ministerio de 

Educación 

 

 

http://www.mecd.gob.es/aepsad
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/perfiles/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/055065.htmll
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/perfiles/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/055065.htmll


 

 

 

 

 
 

Bolsas para a formación de estudantes na investigación astrofísica 

 

O Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) convoca 6 bolsas de verán dirixidas a 

estudantes universitarios que estean a cursar o último curso de grao ou máster, 

para a súa formación na investigación astrofísica. 

 

Beneficiarios: 

Están destinadas a estudantes de máster ou que estean próximos a completar os 

seus estudos de grao, preferentemente en Física ou Matemáticas, cos seguintes 

requisitos: 

 

a) Titulación e estudos en curso. Os candidatos deberán reunir unha das seguintes 

condicións 

Estar a cursar un máster afín á Astrofísica (preferentemente en Física ou 

Matemáticas), no momento de presentación de instancias. 

Estar a cursar o último curso dun grao universitario afín á Astrofísica 

(preferentemente en Física ou Matemáticas) e superar 180 créditos do devandito 

grao no momento de presentación de instancias. 

b) Expediente académico 

Os candidatos deberán ter unha nota media igual ou superior a 7,5 

 

Dotación das bolsas: A dotación das Bolsas de Verán é de 700 € brutos mensuais 

máis unha cantidade fixa de axuda para gastos de viaxe. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de marzo de 2016 en 

http://www.iac.es/ensenanza/solicitudes   

Máis información no BOE do 5 de marzo de 2016 e no Instituto de Astrofísica de 

Canarias, www.iac.es  

 

 
 

Bolsas de verán en desenvolvemtneo tecnolóxico en astronomía 

 

O Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) convoca 6 axudas para a formación 

durante o verán no desenvolvemento tecnolóxico asociado á investigación 

astrofísica.  

 

Requisitos: 

1) Recentemente titulados (curso 2014-2015 ou posterior) de estudos superiores 

universitarios, preferentemente de Enxeñería (Industrial, Informática, Aeronáutica, 

Telecomunicacións) ou Ciencias Físicas ou afín. 

http://www.iac.es/ensenanza/solicitudes
http://www.iac.es/


 

 

2) Estudantes universitarios de titulacións superiores universitarias de 

preferentemente de Enxeñería (Industrial, Informática, Aeronáutica, 

Telecomunicacións) ou Ciencias Físicas ou afín que acrediten superar polo menos 

240 créditos ECTS. 

3) Estudantes de máster ou recentemente titulados (curso 2014-2015 ou posterior) 

que sexan os específicos que habiliten para o exercicio profesional de cada 

Enxeñería 

 

Dotación das bolsas: A dotación das Bolsas de Verán é de 700 € brutos mensuais 

máis unha cantidade fixa de axuda para gastos de viaxe.  

 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de marzo de 2016 en 

http://www.iac.es/ensenanza/solicitudes   

Máis información no BOE do 5 de marzo de 2016 e no Instituto de Astrofísica de 

Canarias, www.iac.es  

 

 

 

 
 

Estudos artísticos en EE.UU.  

 

Ministerio de Educación convoca seis bolsas para a ampliación de estudos artísticos 

e de xestión cultural nos Estados Unidos de América para o curso 2016/2017, nas 

seguintes especialidades ou áreas de actividade: 

 

Artes Audiovisuais; Escénicas; Plásticas e Visuais; Música e Musicoloxía; Museoloxía 

e Conservación do Patrimonio; Xestión Cultural. 

 

Requisitos dos solicitantes: 

a) Posuír a nacionalidade española. 

b) Posuír o título superior expedido por unha universidade española, ou se non, 

recoñecido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Excepcionalmente, 

aceptaranse os títulos expedidos por outras institucións aínda que non estean 

homologados polo Ministerio. Aplicarase esta excepcionalidade no caso das 

especialidades de creación artística e interpretación. Tamén poderán optar a bolsa, 

os que non tendo estudos de grao, acrediten a formación ou experiencia que lles 

permita o acceso a estudos de postgrao en centros de Estados Unidos. 

c) Ter unha carta de acceso ou de convite dun centro estadounidense para realizar 

un programa acorde coa memoria de estudos presentada con carácter previo á 

concesión da bolsa. 

 

Contía: 

A asignación mensual será de 1.600 a 2.400 dólares segundo Universidade ocentro 

de destino. Ademais, abonarase o billete de ida e volta e gastos varios (de2.300 a 

2.600 dólares), máis os gastos de matrícula e taxas (máximo 34.000 dólares) 

 

O formulario de solicitude electrónica así como o impreso das cartas de referencia 

están dispoñibles en http://www.fulbright.es  

 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberta ata o 11 de abril de 2016. 

Máis información no BOE do 3 de marzo de 2016 e en 

http://fulbright.es/ver/formulario-informacion  

 

http://www.iac.es/ensenanza/solicitudes
http://www.iac.es/
http://www.fulbright.es/
http://fulbright.es/ver/formulario-informacion


 

 

 

 
 

Programa intensivo de inmersión lingüística en inglés 

 

O Ministerio de Educación convoca 2.400 bolsas para a estanza e participación nun 

programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España dunha semana de 

duración cada unha delas, en réxime de internado e pensión completa, durante o 

mes de xullo de 2016. 

 

Requisitos: 

a) Ter nacido entre o 1 de xaneiro de 1996 e o 31 de decembro de 1999 e estar 

matriculado no curso 2015-2016 en calquera curso dalgún dos seguintes estudos: 

 

Bacharelato 

Ensinanzas profesionais de música e danza 

Grao medio de Formación Profesional 

Grao medio de artes plásticas e deseño 

Grao medio de ensinanzas deportivas 

Ensinanzas de idiomas de nivel intermedio ou avanzado. 

 

b) Ter obtido no curso 2015-2016 a condición de bolseiro do Ministerio de 

Educación 

c) Ter totalmente aprobado o curso inmediato anterior, cunha nota final mínima de 

7,50 puntos na asignatura de inglés. 

 

Contía da axuda: 

A obtención da axuda comportará a cobertura de todos os gastos de participación 

no curso, con excepción de 100 € e os gastos de desprazamento ao Centro, que 

serán por conta do participante. 

 

A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por internet a 

través da sede electrónica do Ministerio de Educación na dirección 

https://sede.educacion.gob.es  no apartado correspondente a Trámites e servizos. 

 

O prazo para a presentación de solicitudes está aberto ata o 8 de abril de 2016. 

Máis información no BOE do 3 de marzo de 2016 e en www.educacion.es  na 

sección de bolsas e axudas 

 

 

 

 

Bolsa de verán en Astrofísica para estudantes de último curso 

 

O  Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) convoca 6 bolsas dirixidas a estudantes 

universitarios que estean a cursar o último curso de grao ou máster, para a súa 

formación na investigación astrofísica. 

Duración: do 1 de xullo ao 30 de setembro de 2016. 

 

https://sede.educacion.gob.es/
http://www.educacion.es/


 

 

Os candidatos deberán reunir unha das seguintes condicións 

 

Estar a cursar un máster afín á Astrofísica (preferentemente en Física ou 

Matemáticas), no momento de presentación de instancias. 

Estar a cursar o último curso dun grao universitario afín á Astrofísica 

(preferentemente en Física ou Matemáticas) e superar 180 créditos do devandito 

grao no momento de presentación de instancias. 

Os candidatos deberán ter unha nota media igual ou superior a 7,5. 

 

Dotación das bolsas: 

A dotación das Bolsas de Verán é de 700 € brutos mensuais máis unha cantidade 

fixa de axuda para gastos de viaxe. 

O IAC proporcionará aos bolseiros seleccionados un seguro privado de enfermidade 

e accidente. 

O prazo para presntar solicitudes estará aberto ata o 21 de marzo de 2016. 

Máis información no BOE do 1 de marzo de 2016 e no Instituto de Astrofísica de 

Canarias, www.iac.es 

 

 

___ FEBREIRO 2016 ________________________________________ 

 

 

 

Bolsas de formación e investigación en materia de Educación 

 

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 71 bolsas de formación e 

investigación: 

13 serán de formación en documentación e lexislación educativa 

16 en observación e deseño de cualificaciones profesionais 

9 en investigación, innovación educativa e bilingüismo 

8 en avaliación educativa 

16 en tecnoloxías da información e a comunicación aplicadas á educación 

9 en documentación, biblioteca, arquivo e estatísticas educativas. 

 

Requisitos: 

Estar en posesión da titulación requirida para cada tipo de bolsa e tela obtido con 

posterioridade ao 1 de xaneiro do 2011. 

A dotación íntegra anual máxima de cada bolsa de formación será de 12.324 euros 

e distribuirase en doce meses por importe de 1.027 euros por cada mes de 

duración. 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 15 de marzo de 2016. 

Máis información no BOE do 24 de febreiro de 2016 e en www.educacion.es 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-

ayudas-subvenciones/formacion/050660.html 

 

 

 

 

http://www.iac.es/
http://www.educacion.es/
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/formacion/050660.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/formacion/050660.html


 

 

Programas de Bolsas MAEC-AECID de Arte, Educación e Cultura 

 

Bolsas convocadas polo Ministerio de Asuntos Exteriores para 2016-2017: 

 

Bolsas MAEC-AECID para estudos artísticos na Academia de España en 

Roma 

O Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación convoca bolsas para o 

financiamento de proxectos artísticos e de investigación innovadores e de 

excelencia, que teñan unha vinculación con Roma ou coa propia Academia, en 

réxime de residencia na Academia durante o período de concesión das bolsas, entre 

as seguintes especialidades: 

 

Escultura. 

Pintura. 

Gravado. 

Arquitectura. 

Fotografía. 

Videocreación. 

Cine. 

Deseño. 

Deseño de moda. 

Deseño gráfico. 

Música e musicoloxía. 

Artes escénicas. 

Literatura (Bolsa Valle-Inclán). 

Cómic. 

Arte e novas tecnoloxías. 

Museoloxía, comisariado, mediación artística. 

Estética: teoría, filosofía e crítica da arte. 

Arquivo e documentación. Bibliotecas históricas. 

Historia da Arte. 

Conservación e restauración de bens culturais: patrimonio artístico e cultural, 

material e inmaterial. 

Arte e gastronomía. 

 

Requisitos: 

Ser titulado universitario superior ou artista e creador de demostrable traxectoria, 

en áreas afíns a cada unha das especialidade. 

Duración: 

De un a 9 meses entre o 1 de outubro de 2016 e o 30 de xuño de 2017. 

Dotación: 

Mensualidade: 1.200 euros. 

Aloxamento na Academia, sen manutención. 

Gastos de produción. A cantidade asignada a cada proxecto non poderá exceder de 

20.000 euros. 

Axuda de viaxe de incorporación ao centro de destino. 

Axuda de ata 100 € para bolseiros residentes fóra de Madrid para asistencia 

obrigatoria á reunión de bolseiros que se organizará en Madrid, antes da 

incorporación á Academia. 

Seguro de asistencia en viaxe e accidentes. 

 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 24 de febreiro ata o 14 de 

marzo de 2016. 

 

 



 

 

Bolsas para prácticas de xestión cultural exterior 

 

Bolsas para a realización de prácticas de xestión cultural nos Servizos Centrais da 

AECID - Dirección de Relacións Culturais e Científicas-, así como na rede exterior de 

Embaixadas, Consulados e Centros Culturais do Ministerio de Asuntos Exteriores e 

de Cooperación de España 

 

Requisitos: 

1. Ser cidadán español, ou dun país da UE con residencia en España. 

2. Idade non superior a 27 anos o día 1 de outubro de 2016. 

3. Posuír o título de grao ou licenciado, preferentemente en áreas afíns á xestión 

cultural, cooperación cultural ao desenvolvemento, humanidades e relacións 

internacionais. 

4. Posuír coñecementos de uso das Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

(TIC). 

5. Posuír coñecementos do idioma do país de destino ou do idioma de comunicación 

no devandito país. 

Duración: 

Do 1 outubro de 2016 ao 30 de setembro de 2017, prorrogable por un ano máis. 

 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 17 de marzo ao 31 de 

marzo de 2016. 

 

 

Bolsas para prácticas de xestión de coñecemento, documentación e 

comunicación nos centros de formación da Cooperación Española en 

América Latina 

 

Convocanse dúas bolsas en cada un dos centros de formación da Cooperación 

Española en América Latina:  

Cartagena de Indias, Colombia. 

La Antigua, Guatemala. 

Montevideo, Uruguai. 

Santa Cruz da Serra, Bolivia. 

En cada centro haberá unha bolsa para a realización de prácticas de xestión de 

coñecemento e/ou documentación, e outra para a realización de prácticas de 

comunicación. 

 

Requisitos: 

1. Ser cidadán español, ou dun país da UE con residencia en España. 

2. Non ter cumprido 33 anos o 1 de xullo de 2016. 

3. Posuír título de licenciado ou grao, preferentemente en áreas afíns á xestión 

documental e/ou comunicación. 

4. Posuír coñecementos de inglés equivalentes, como mínimo, ao nivel B2. 

5. Posuír experiencia en xestión de coñecemento, xestión documental e/ou 

comunicación 

 

Duración: 

Do 1 de xullo de 2016 ao 30 de xuño de 2017, prorrogable por un ano mais. 

 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 23 de febreiro ao 7 de 

marzo de 2016. 

 

 

Bolsas de colaboración formativa nas sedes das Academias asociadas á 

Real Academia Española (RAE) 

 



 

 

O obxecto destas bolsas é levar a cabo o programa de actividades establecido por 

cada unha das Academias durante a estanza de colaboración formativa, no ámbito 

da lingüística e filoloxía hispánicas, preferentemente lexicografía, e con especial 

atención aos proxectos conxuntos da ASALE. 

 

Requisitos: 

1. Nacionalidade. Poderán optar os nacionais dos seguintes países: Arxentina, 

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, O Salvador, Estados Unidos, 

Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguai, Perú, Puerto 

Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. 

2. Posuír título universitario superior en materias afíns á lingüística e filoloxía 

hispánicas. 

 

Duración: 

Do 1 de setembro de 2016 ao 31 de agosto de 2017, prorrogable por un ano máis. 

 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 25 de febreiro ao 9 de 

marzo de 2016. 

 

 

Bolsas para o Colexio de Europa (Campus de Bruxes-Bélxica e Natolín-

Polonia) 

 

O obxecto destas bolsas é a realización dun dos seguintes estudos ofertados polo 

Colexio de Europa: 

Máster en Estudos Económicos Europeos. 

Máster en Estudos Económicos Europeos (Especialización: Integración Económica 

Europea e Negocios). 

Máster en Dereito Europeo. 

Máster en Estudos Políticos e Administrativos Europeos. 

Máster en Relacións internacionais da U.E. e Estudos Diplomáticos. 

Máster en Estudos Interdisciplinares Europeos. 

 

Requisitos: 

1. Ser cidadán español, ou dun país da UE con residencia en España. 

2. Posuír o título de grao ou licenciado en materias afíns aos estudos xurídicos, 

económicos, político-sociolóxicos ou relacións internacionais no momento da 

incorporación ao Colexio de Europa. 

3. Coñecementos de inglés.  

4. Coñecementos de francés.  

5. Ter enviado a solicitude de admisión académica ao Colexio de Europa, 

remitíndolle directamente o seu propio impreso de solicitude de praza e a 

documentación específica que solicita (descargar en: www.coleurope.eu), nos 

prazos estipulados polo Colexio. 

6. Realizar a solicitude de bolsa MAEC-AECID 

 

Duración: 

Dez meses, do 1 de setembro de 2016 ao 30 de xuño de 2017. 

 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 23 de febreiro ao 7 de 

marzo de 2016. 

 

 

Bolsas de formación musical de excelencia para cidadáns dos países 

prioritarios da Cooperación Española 

 



 

 

O programa diríxese a novos talentos da carreira de piano, violín, viola, violoncelo, 

contrabaixo, óboe, trompa, clarinete, fagot, frauta ou canto, para que poidan seguir 

unha formación de excelencia na Escola Superior de Música Reina Sofía. 

 

Requisitos: 

1. Nacionalidade. Ser nacional dalgún dos seguintes países ou poboacións: Bolivia, 

Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Guinea 

Ecuatorial, Haití, Honduras, Mali, Mauritania, Marrocos, Mozambique, Nicaragua, 

Níxer, Paraguai, Perú, República Dominicana, Senegal; así mesmo, Poboación 

Saharauí e Territorios Palestinos. 

Albania, Arxentina, Armenia, Azerbaián, Bielorusia, Chile, China, India, Turquía, 

Ucrania, Uruguai, Ubequistán e Venezuela 

2. Non ter idade superior a 30 anos  o día 1 de setembro de 2016. 

3. Posuír estudos musicais nalgunha das seguintes modalidades, como mínimo con 

título de Bacharelato Musical: piano, violín, viola, violoncelo, contrabaixo, óboe, 

trompa, clarinete, fagot, frauta ou canto. 

4. Ter a preadmisión na Escola Superior de Música Raíña Sofía, quedando a 

concesión da bolsa condicionada á formalización da matrícula. 

 

Duración: 

Dez meses, entre o 1 de setembro de 2016 e o 30 de xuño de 2017 (prorrogable 

ata 1 ano máis). 

 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 17 ao 31 de maio de 2016 

de 2016. 

 

 

Bolsas para prácticas de deseño gráfico na AECID 

 

O obxecto destas bolsas é a realización de prácticas de deseño gráfico en campañas 

de comunicación de estratexias de cooperación e en programas culturais nos 

Servizos Centrais da Axencia Española de Cooperación Internacional para o 

Desenvolvemento-AECID, en Madrid. 

 

Requisitos: 

1. Ser cidadán español, ou dun país da UE con residencia en España nos termos 

indicados na Base Segunda. 

2. Non ter cumprido 33 anos o 1 de xullo de 2016. 

3. Posuír título de Máster nas áreas de deseño gráfico e web. 

 

Duración: 

Do 1 de xullo de 2016 ao 30 de xuño de 2017, prorrogable por un ano máis. 

 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 24 de febreiro ao 8 de 

marzo de 2016. 

 

Máis información na sección de anúncios do BOE do 17 de febreiro de 2016 e en 

www.aecid.gob.es e www.raer.it 

 

 

 
 

Programa Cicerone: prácticas no CNIC 

 

http://www.aecid.gob.es/
http://www.raer.it/


 

 

O Centro Nacional de Investigacións Cardiovasculares (CNIC) convoca o programa 

Cicerone que ofrece a estudantes, tanto de Master como dos últimos cursos de 

carreiras universitarias de biomedicina ou áreas relacionadas con este campo 

(física, química, enxeñerías), a posibilidade de entrar en contacto de forma temperá 

coa realidade da investigación biomédica e completar a súa formación a través da 

realización de prácticas de durante o período comprendido entre o 1 de xuño e o 15 

de outubro de 2016. 

 

Concederase un máximo de 33 prazas para o programa de formación CICERONE-

2016. 

Os posibles grupos de investigación receptores e a información relativa ás súas 

liñas de investigación atópase dispoñible nos documentos publicados na web do 

Centro: http://www.cnic.es/  

Os candidatos seleccionados que residan fose da provincia de Madrid recibirán unha 

subvención económica de 2.000 €. Tamén se lles cubrirán os gastos derivados do 

desprazamento a Madrid en clase turista ata un máximo de 500 € (1 viaxe de ida e 

volta desde o seu lugar de residencia habitual). 

 

As prácticas terán unha duración de 250 horas efectivas de formación que se 

distribuirán de mutuo acordo entre o estudante e o investigador responsable da 

supervisión do desenvolvemento da investigación. 

 

Requisitos: 

Ser estudante universitario, de calquera nacionalidade, cursando estudos de grao, 

licenciatura ou Master relacionados coas ciencias biomédicas ou áreas relacionadas 

con este campo (física, química, enxeñerías). 

Ter aprobados o 50% de todos os créditos da licenciatura ou grao o día 20 de 

marzo de 2016. O alumno debe poder de acreditar mediante documento oficial ter 

o número de créditos necesarios na data anteriormente indicada. 

Posuír unha nota media dos créditos cursados (tanto de grao como de máster) igual 

ou superior a 8 en escala 1-10 (ver seguinte sección). No caso de graos de 

Enxeñería a nota debe ser igual ou superior a 7. 

 

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

Máis información en www.cnic.es  

 

 
 

Bolsas na Biblioteca Nacional de España 

 

A Biblioteca Nacional de España convoca 41 bolsas de investigación e 

especialización, para o período 2015/2016.  

As bolsas terán a finalidade de formar especialistas en: 

 

Biblioteconomía e documentación: 28 bolsas 

Conservación e restauración de documento gráfico: 2 bolsas 

Xestión cultural: 4 bolsas 

Publicacións: 1 bolsa 

Comunicación: 1 bolsa 

Informática: 4 bolsas 

Arquitectura: 1 bolsa 

 

https://www.cnic.es/sites/default/files/cicerone_bases_de_la_convocatoria_2016.pdf
https://www.cnic.es/sites/default/files/cicerone_bases_de_la_convocatoria_2016.pdf
http://www.cnic.es/
http://www.cnic.es/


 

 

Requisitos: 

Ter rematado os estudos conducentes á obtención do título de grao, licenciado ou 

diplomado no curso 2010-2011 ou con posterioridade. 

 

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

Máis información no BOE do 12 de febreiro de 2016 e en www.bne.es 

 

 

 

 

Lectorados MAEC-AECID en universidades estranxeiras para o curso 

2016/2017. 

 

A Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento convoca 

lectorados MAEC-AECID en universidades estranxeiras para o curso 2016/2017. 

 

Requisitos: 

1. Nacionalidade española. 

2. Titulación: 

a. Doutor, Licenciado, Máster Universitario ou Grao na rama de coñecemento de 

Artes e Humanidades, correspondente a algunha destas disciplinas: 

Español, Filoloxía, Literatura, Linguas, Humanidades, Tradución, Interpretación ou 

Lingüística. 

b. Master universitario en ensinanza do español como lingua estranxeira. 

c. Únicamente para a Universidad de Columbia: título español de doutor nunha 

disciplina de humanidades e formación superior en humanidades dixitais. Para este 

lectorado non son de aplicación os requisitos 3 e 4. 

3. Formación específica en la didáctica del español. 

4. Experiencia docente do idioma español, e/ou de literatura en español. 

5. Coñecementos do idioma oficial do país solicitado, ou doutro habitualmente 

aceptado neste país como de comunicación universitaria. 

6. Idade, non superior aos 37 anos no primeiro día do mes de inicio do lectorado 

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto do 18 de febreiro ao 10 de 

marzo de 2016. 

Dotación: 

As axudas consisten en: dotación mensual que variará en función do país e 

universidade de destino; axuda de viaxe de incorporación de acordo co país de 

destino, seguro de asistencia en viaxe e de accidentes durante o período de 

vixencia da axuda e ata 200 € para a adquisición de material didáctico para o 

ensino do español nos termos especificados na convocatoria. 

Relación de Universidades 

Máis información no BOE do 11 de febreiro de 2016 e en www.aecid.gob.es 

 

 

 
 

Bolsa de Enxeñería Informática 

 

A Organización Nacional de Traplantes convoca unha bolsa de enxeñería 

informática. 

http://www.bne.es/
https://www.aecid.gob.es/es-es/convocatorias-tramites-servicios/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idc=158
https://www.aecid.gob.es/es-es/gestion-procedimientos/Documentos%20de%20Actos%20Administrativos/ANEXO%20I%20-%20II.pdf
http://www.aecid.gob.es/
http://www.ont.es/Documents/Resolución%20de%2027%20de%20enero%20de%202016,%20de%20la%20ONT.pdf


 

 

Requisitos: 

Título de Enxeñería Informática e ter finalizado estos estudos no ano 2009 ou 

posterior. 

As solicitudes presentaranse de forma telemática a través de www.ont.es no 

apratado de oficina virtual 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 25 de febreiro de 2016. 

O importe mensual da bolsa será de 1.354,81 € 

Máis información no BOE do 8 de febreiro de 2016, na sección de anuncios e en 

www.ont.es  

 

 

 

Cursos de inmersión en lingua inglesa 

 

O Ministerio de Educación e Ciencia convoca 14.000  axudas para seguir un curso 

de inmersión lingüística en inglés organizado pola Universidade Internacional 

Menéndez Pelayo. 

 

Requisitos: 

Poderán solicitar estas axudas os mozos que non cumprisen 30 anos a 31 de 

decembro de 2016 e que obtivesen a condición de bolseiro para Ensinanzas 

Universitarias, Ensinanzas Artísticas Superiores, outros estudos Superiores ou 

Formación Profesional de Grao Superior nalgunha das seguintes convocatorias: 

Curso 2013-2014, convocadas no BOE do 19 de agosto, para estudantes que 

cursen estudos postobligatorios. 

Curso 2014-2015, convocadas no BOE do 7 de agosto, para estudantes que cursen 

estudos postobligatorios. 

 

Dotación: 

A obtención da axuda comportará a cobertura de todos os gastos inherentes á 

participación no curso con excepción de 100 euros en concepto de reserva de praza 

e dos gastos de desprazamento á sede do curso que lle sexa asignado que serán de 

conta do participante 

 

Os beneficiarios asistirán a un curso intensivo de inmersión lingüística en inglés, en 

réxime de internado, de cinco días de duración, a elixir entre o 28 de marzo e o 16 

de decembro de 2016, nalgún dos seguintes emprazamentos: Santander, Madrid, A 

Coruña, Conca, Valencia, Sevilla, Selecta, Tenerife, La Línea de la Concepción, 

Barcelona, Aragón e Cartaxena. 

 

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

As solicitudes poden tramitarse en www.mecd.gob.es, en trámites e servizos. 

Máis información no BOE do 5 de febreiro de 2016 e www.mecd.gob.es 

 

 

___ XANEIRO 2016 ________________________________________ 

 

 
 

Bolsas no Museo do prado 

 

http://www.ont.es/
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas/996200.html
http://www.mecd.gob.es/


 

 

O Museo do Prado convoca 2 bolsas en colaboración co Meadows Museum de 

Dallas. 

 

A bolsa terá como fin a formación de investigadores e especialistas nas áreas de 

conservación das coleccións do Museo Nacional do Prado entre os séculos XV-XVIII, 

ambos inclusive. Unha bolsa destinarase ás coleccións dos séculos XV e XVI, e a 

segunda, ás coleccións do Barroco, séculos XVII-XVIII, en calquera escola 

representada no Prado. 

A cuantía das beca é de 18.000 € cada unha. 

 

Requisitos específicos dos solicitantes. 

a) Titulación: Licenciatura ou grao en Historia da arte. 

b) Formación específica no campo da especialidade solicitada: 

Formación específica en Arte europea dos séculos XV a XVIII e en Museografía e 

museología. 

Dominio falado e escrito do inglés e dunha segunda lingua entre alemán, italiano, 

francés e portugués. 

 

O prazo estará aberto ata o 12 de febreiro de 2016 

Máis información no BOE do 26 de xaneiro de 2016 e en 

htpps://www.museodelprado.es/empleolicitaciones/becas    

 

 

 

___ DECEMBRO 2015 _______________________________________ 

 

 

 
 

Control analíticos de produtos de comercio exterior 

 

O Ministerio de Economía convoca 21 bolsas de especialización en control analítico 

de produtos obxecto de comercio exterior. 

Requisitos: 

Título de Grao ou Licenciado en Ciencias Químicas, Físicas, Biolóxicas, Farmacia, 

Veterinaria, Enxeñaría Superior ou calquera outra titulación universitaria superior 

relacionada coas Ciencias experimentais. 

Acreditar experiencia práctica de laboratorio e en sistemas de calidade en 

laboratorios de ensaio, valorándose de xeito especial a adquirida nas seguintes 

técnicas analíticas: 

Cromatografía de gases: todos os destinos. 

Cromatografía de líquidos de alta resolución: Alicante, Almería, Barcelona, Málaga, 

Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Vilamalla e Vigo. 

Espectrometría UV-VIS: todos os destinos. 

Espectrometría de absorción e emisión atómica: Alicante, Las Palmas de Gran 

Canaria, Sevilla, Valencia e Vigo. 

Electroforese: Vigo. 

Ensaios físico-mecánicos: Alicante e Barcelona. 

Ensaios de material eléctrico: Madrid. 

 



 

 

Cada bolsa estará dotada cunha cantidade máxima de 14.819,52 € anuais brutos, 

sendo a asignación mensual de 1.234,96 € brutos. 

 

Destinos: 

Almería: 2 

Alxeciras: 1 

Alicante: 2 

Barcelona: 1 

Huelva: 1 

As Palmas de Gran Canarias: 2 

Madrid: 1 

Málaga: 2 

Murcia: 1 

Pamplona: 1 

Sevilla: 3 

Santa Cruz de Tenerife: 1 

Valencia: 2 

Vigo: 1 

 

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

Máis información no BOE do 31 de decembro de 2015. 

 

 

 

 

Bolsas de formación práctica en materia de seguros agrarios 

 

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio convoca unha bolsa de formación 

práctica e perfeccionamento técnico-profesional no ámbito dos seguros agrarios, 

para titulados universitarios. 

Requisitos:  

Título de graduado, diplomado, licenciado, enxeñeiro técnico ou superior, doutor, 

ou titulacións equivalentes nas materias relacionadas coa bolsa que se convoca no 

momento da concesión da bolsa. 

Coñecementos específicos relacionados con seguros e seguros agrarios. 

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

Máis información no BOE do 17 de decembro de 2015. 

 

 
 

Bolsas para a formación no Instituto Xeográfico Nacional 

 



 

 

O Instituto Xeográfico Nacional convoca 10 bolsas para a formación nos campos da 

astronomía, a xeodesia, a xeofísica, a xeomática e a cartografía. 

 

A contía individual da bolsa será de 12.120 € anuais e o seu importe aboarase por 

mensualidades vencidas, a razón de 1.010 € mensuais. 

 

Requisitos: 

Ter finalizado os seus estudos, despois do 31 de decembro de 2011. 

 

Radioastronomía e técnicas xeoespaciais: 2 bolsas. Observatorio de Yebes 

(Guadalaxara). 

Instrumentación astronómica e xeoespacial: 1 bolsa. Observatorio de Yebes 

(Guadalaxara). 

Xeofísica: 1 bolsas. Centro Xeofísico de Canarias. 

Xeodesia: 1 bolsa. Sede Central do IGN. Rúa Xeral Ibáñez de Íbero, número 3, 

Madrid. 

Xeomática: 2 bolsas. Sede Central do IGN. Rúa Xeral Ibáñez de Íbero, número 3, 

Madrid. 

Cartografía: 3 bolsas. Sede Central do IGN. Rúa Xeral Ibáñez de Íbero, número 3, 

Madrid. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de decembro de 2015 

 

Máis información en www.ign.es  e no BOE do 7 de decembro de 2015 

 

 

 

Máster en EE.UU. 

 

O Ministerio de Educación convoca 10 bolsas para a realización de programas de 

Máster en Universidades de Estados Unidos de América por graduados e licenciados 

en titulacións de Artes, Humanidades e Ciencias Sociais no marco do programa de 

bolsas MECD-Fulbright. 

 

As bolsas incluirán: 

a) Unha dotación mensual calculada segundo a cidade de destino en Estados Unidos 

que será de 1.800 € como máximo. 

b) Unha cantidade en concepto de matrícula ou taxas académicas por importe 

máximo de 15.000 €, cando proceda, que a Comisión Fulbright se encargará de 

aboar directamente á Universidade de destino, financiada con cargo ao Ministerio 

de Educación, Cultura e Deporte. 

c) 1.500 € para gastos de viaxe de ida e volta, financiada con cargo á Comisión 

Fulbright. 

d) Seguro de accidentes corporais e de asistencia sanitaria. 

 

Requisitos: 

Os solicitantes deberán ter concluído os seus estudos con posterioridade ao 1 de 

xaneiro de 2012. 

Deberán ter unha nota media do expediente académico na escala 0-10, igual ou 

superior a 7 puntos. 

http://www.ign.es/


 

 

Ter unha carta de admisión nunha universidade de EUA para realizar un programa 

de Máster. 

 

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto entre o 14 de decembro e 

o 12 de xaneiro de 2016. 

Máis información no BOE do 7 de decembro de 2015 e en 

http://www.fulbright.es/ver/becas-para-espanoles 

 

 

 

Bolsas no Instituto Xeográfico Nacional 

 

O Instituto Xeográfico Nacional convoca 10 bolsas para a formación nos campos da 

astronomía, a xeodesia, a xeofísica, a xeomática e a cartografía. 

 

A contía individual da bolsa será de 12.120 € anuais e o seu importe aboarase por 

mensualidades vencidas, a razón de 1.010 € mensuais. 

 

Requisitos: 

Ter finalizado os seus estudos, despois do 31 de decembro de 2011. 

 

Radioastronomía e técnicas xeoespaciais: 2 bolsas. Observatorio de Yebes 

(Guadalaxara). 

Instrumentación astronómica e xeoespacial: 1 bolsa. Observatorio de Yebes 

(Guadalaxara). 

Xeofísica: 1 bolsas. Centro Xeofísico de Canarias. 

Xeodesia: 1 bolsa. Sede Central do IGN. Rúa Xeral Ibáñez de Íbero, número 3, Madrid. 

Xeomática:  2 bolsas. Sede Central do IGN. Rúa Xeral Ibáñez de Íbero, número  3, 

Madrid. 

Cartografía: 3 bolsas. Sede Central do IGN. Rúa Xeral Ibáñez de Íbero, número 3, 

Madrid. 

 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de decembro de 2015 

 

Máis información en http://www.ign.es/   e no BOE do 4 de decembro de 2015 

 

 

___ NOVEMBRO 2015 _____________________________________ 

 

 
 

Bolsas en investigación social aplicada 

 

http://www.fulbright.es/ver/becas-para-espanoles
http://www.ign.es/


 

 

O Centro de Investigacións Sociolóxicas, CIS, convoca 10 bolsas destinadas a 

titulados superiores universitarios, para a formación de postgraduados nos métodos 

e técnicas utilizados na investigación social aplicada. 

Requisitos: título graduado ou licenciado nos catro anos anteriores. 

Os aspirantes á obtención desta bolsa deberán acreditar unha cualificación media 

final igual ou superior a un 1,8 (segundo o baremo de 1 a 4). 

O desfrute das bolsas será entre febreiro e decembro de 2016. 

A contía individual da bolsa será de 12.190 € anuais. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 18 de novembro de 2015. 

Máis información no BOE do 3 de novembro de 2015 e en www.cis.es 

 

 

 

 
 

Bolsas no Instituto Nacional de Estatística 

 

O Instituto Nacional de Estadística convoca 15 bolsas coa finalidade de fomentar e 

promover a investigación estatística, así como o desenvolvemento e implantación 

de procesos estatísticos, mediante a formación de postgraduados. 

O período de desfrute de cada unha das bolsas será dun máximo de 12 meses, 

acabando o 30 de xuño de 2016. 

Requisitos dos solicitantes: título de licenciado, enxeñeiro ou arquitecto, ou de 

Grao, que deberá terse obtido durante os últimos tres anos anteriores á data da 

convocatoria das bolsas. 

Prazo: 21 de novembro de 2015 

Mais información: BOE do 4 de novembro de 2015 

www.ine.es 

 

 

 

 

Auxiliares de conversación de lingua española no estranxeiro 

 

O Ministerio de Educación convoca prazas Auxiliares de conversación de lingua 

española para o curso escolar 2016-2017 en centros docentes de Alemaña, 

Australia, Austria, Bélxica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Malta, 

Noruega, Nova Zelandia,  Reino Unido e Suecia. 

 
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de decembro de 2015. 

 

Alemaña: 110 prazas 

Austria: 30 prazas 

a. Licenciatura en Filoloxía Alemá.  

b. Licenciatura en Filoloxía Hispánica, sempre que se acredite un nivel A2 de 

alemán.  

c. Licenciatura ou Grao en Tradución e Interpretación, con alemán como primeira 

ou segunda lingua estranxeira.  

d. Grao en Estudos Alemáns. e. Grao en Lingua e Literatura Española ou Románica 

ou Estudos Hispánicos, sempre que se acredite un nivel A2 de alemán.  

http://www.cis.es/
http://www.ine.es/


 

 

f. Grao da área de coñecementos de Artes e Humanidades relacionado con estudos 

de Linguas e Literaturas Estranxeiras, Linguas Modernas ou Lingüística con alemán 

como primeira ou segunda especialidade.  

g. Mestre con especialidade en lingua estranxeira, sempre que se acredite un nivel 

A2 de alemán.  

h. Grao de Mestre Bilingüe ou con mención en lingua estranxeira, sempre que se 

acredite un nivel A2 de alemán.  

i. Estudante de último curso dalgunha das titulacións anteriores, sempre que 

cumpra os requisitos indicados. 

 

Bélxica: 15 prazas 

Canadá: 1 praza 

Francia: 433 prazas 

a. Licenciatura en Filoloxía Francesa.  

b. Licenciatura en Filoloxía Hispánica, sempre que se acredite un nivel B1 de 

francês. 

c. Licenciatura ou Grao en Tradución e Interpretación, con francés como primeira 

ou segunda lingua estranxeira.  

d. Grao en Estudos Franceses.  

e. Grao en Lingua e Literatura Española ou Románica ou Estudos Hispánicos, 

sempre que se acredite un nivel B1 en francés.  

f. Grao da área de coñecementos de Artes e Humanidades relacionado con estudos 

de Linguas e Literaturas Estranxeiras, Linguas Modernas ou Lingüística con francés 

como primeira ou segunda especialidade.  

g. Mestre con especialidade en francés como primeira lingua estranxeira.  

h. Grao de Mestre Bilingüe ou con mención en Lingua Estranxeira, ambos os dous 

con especialidade en francés. i. Estudante de último curso dalgunha das titulacións 

anteriores, sempre que cumpra os requisitos indicados.. 

 

Australia: 2 prazas 

Estados Unidos: 27 prazas 

Canadá: 2 prazas 

Irlanda: 12 prazas 

Malta: 5 prazas 

Noruega: 4 prazas 

Nova Zelandia: 4 prazas 

Reino Unido: 300 prazas 

a. Licenciatura en Filoloxía Inglesa.  

b. Licenciatura en Filoloxía Hispánica, sempre que se acredite un nivel B1 de inglês 

c. Licenciatura ou Grao en Tradución e Interpretación, con inglés como primeira 

lingua estranxeira.  

d. Grao en Estudos Ingleses. e. Grao en Lingua e Literatura Española ou Románica 

ou Estudos Hispánicos, sempre que se acredite un nivel B1 de inglés.  

f. Grao da área de coñecementos de Artes e Humanidades relacionado con estudos 

de Linguas e Literaturas Estranxeiras, Linguas Modernas ou Lingüística con inglés 

como primeira especialidade.  

g. Mestre con especialidade en inglés como primeira lingua estranxeira.  

h. Grao de Mestre Bilingüe ou con mención en Lingua Estranxeira, ambos os dous 

con especialidade en inglés.  

i. Estudante de último curso dalgunha das titulacións anteriores, sempre que 

cumpra os requisitos indicados. 

 

Italia: 20 prazas 

a. Licenciatura en Filoloxía Italiana.  

b. Licenciatura en calquera Filoloxía, sempre que se acredite un nivel A2 de italiano. 

c. Licenciatura ou Grao en Tradución e Interpretación, con italiano como primeira 

ou segunda lingua estranxeira.  



 

 

d. Grao en Estudos Italianos. e. Grao en Lingua e Literatura Española ou Románica 

ou Estudos Hispánicos, sempre que se acredite un nivel A2 de italiano.  

f. Grao da área de coñecementos de Artes e Humanidades relacionado con estudos 

de Linguas e Literaturas Estranxeiras, Linguas Modernas ou Lingüística sempre que 

se acredite un nivel A2 de italiano.  

g. Mestre con especialidade en lingua estranxeira, sempre que se acredite un nivel 

A2 de italiano.  

h. Grao de Mestre Bilingüe ou con mención en lingua estranxeira, sempre que se 

acredite un nivel A2 de italiano.  

i. Estudante de último curso dalgunha das titulacións anteriores, sempre que 

cumpra os requisitos indicados. 

 

Máis información no BOE do 26 de novembro de 2015 e en: 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-

servicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/auxiliares-conversacion.html 

 

https://sede.educacion.gob.es/profex 

 

 

 

___ XULLO 2015 ____________________________________________ 

 

 

 
 

Bolsas de formación práctica en materia de economía e comercialización 

pesqueira 

 

O Ministerio de Agricultura convoca bolsas de formación práctica para titulados 

universitarios en materia de economía e comercialización pesqueira. 

 

Requisitos: 

Título de licenciado ou grao en Administración e Dirección de Empresas, Economía e 

Finanzas, Estudos Internacionais de Economía e Empresa, Economía, 

Administración de Empresas, Ciencias Empresariais, Ciencias Económicas e 

Empresariais, Dereito, ou Xestión e Administración Pública; obtido nos catro anos 

anteriores á publicación da convocatoria. 

Non ter cumprido 28 anos o día de publicación da convocatoria. 

Coñecemento de inglés. Valoraranse outros idiomas. 

Coñecemento informático nivel avanzado de paquete office. 

 

A contía íntegra destinada a cada bolsa é de 13.404 € anuais, a razón de 1.117 € 

mensuais. 

 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de xullo de 2015. 

Máis información no BOE do 2 de xullo de 2015 

 

 

 

 

___ XUÑO 2015 _____________________________________________ 

 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/auxiliares-conversacion.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/auxiliares-conversacion.html
https://sede.educacion.gob.es/profex


 

 

 
 

Bolsas no Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 

 

O Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) convoca seis bolsas, das cales 

catro son destinadas a titulados universitarios na rama de Ciencias Sociais e 

Xurídicas e dúas destinadas a titulados universitarios nas áreas de Biblioteconomía 

e Documentación. 

 

O prazo para presentar solicitude estará aberto ata o 11 de xullo de 2015 

Máis información no BOE do 24 de xuño de 2015 e en www.inap.es 

 

 

 

__ MAIO 2015  __________________________________________ 

 

 
Bolsas de Introdución á Investigación do CSIC 

 

O Consello Superior de Investigacións Científicas convoca 100 bolsas de Introdución 

á Investigación para estudantes universitarios, no marco do Programa Xunta para a 

Ampliación de Estudos. 

Requisitos: 

a) Ter finalizado os estudos de licenciatura ou de grao no curso académico 2012-

2013 ou posterior e non estar en posesión ou en disposición legal de obter un título 

académico de Doutor. 

b) Estar matriculado nun Máster Universitario oficial no curso 2014-2015 ou ter 

realizado a inscrición ou pre-inscrición nun Máster Universitario oficial para o curso 

2015-2016. 

c) Acreditar unha nota media de grao ou licenciatura igual ou superior a 7,80 nunha 

escala decimal de 0-10 no momento de aceptación da bolsa polo beneficiario. Os 

solicitantes que estean en disposición de obter o título de grao no curso académico 

2014-2015, deberán acreditar unha nota media dos créditos obtidos ata a data de 

finalización do prazo de presentación de solicitudes, igual ou superior a 7,70 nunha 

escala decimal de 0-10. 

 

A contía total das bolsas será de 2000 €. 

O prazo de presentación das solicitudes estará aberta ata o 25 de maio de 2015. 

Máis información no BOE do 5 de maio de 2015 e en 

https://sede.csic.gob.es/Intro2015 

 

 

 

http://www.inap.es/
https://sede.csic.gob.es/Intro2015


 

 

 

Bolsas de formación práctica no ámbito das producións e mercados 

agrarios 

 

O Ministerio de Agricultura convoca 10 bolsas de formación práctica para titulados 

universitarios, no ámbito das producións e mercados agrarios, nas seguintes áreas 

de coñecemento (dúas bolsas en cada área): 

a) Ordenación e fomento da produción gandeira. 

b) Ordenación e fomento da produción agrícola nos sectores de froitas e hortalizas, 

plantas vivas, aceite de oliva e vitivinicultura. 

c) Ordenación e fomento da produción agrícola nos sectores de cultivos herbáceos e 

industriais. 

d) Medios de produción gandeiros. 

e) Medios de produción agrícolas. 

 

A contía destas bolsas será de 1.150 € mensuais. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de maio de 2015. 

 

Máis información no BOE do 8 de maio de 2015 

 

 

 

 

 
 

Bolsas de documentación na Xunta Electoral Central 

 

A Xunta Electoral Central convoca tres bolsas individuais para postgraduados, para 

a formación e colaboración na realización de traballos e estudos no ámbito da 

Documentación e a xestión de información e contidos relacionados coa súa 

actividade. 

 

Cada unha das tres bolsas terá unha duración de doce meses e a súa dotación será 

de 1.100 euros brutos mensuais. 

Requisitos: 

Estar en posesión do título de Grao en Información e Documentación ou de 

Licenciado en Documentación. 

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

ao 1 de xaneiro de 2010. 

 

Máis información no BOE do 11 de maio de 2015 e en www.juntaelectoralcentral.es 

 

 

 
 

Bolsas na Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios 

 

http://www.juntaelectoralcentral.es/


 

 

A Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios convoca 13 bolsas de 

formación: 

 

Formación relacionada coa Coordinación de Procedementos Centralizados de 

Medicamentos: Licenciado/Grao en Farmacia. 

Formación relacionada coa Avaliación Clínica de Medicamentos: Licenciado/Grao en 

Medicina ou Farmacia. 

Formación relacionada cos Procedementos de Rexistro de Medicamentos: 

Licenciado/Grao en Farmacia. 

Formación relacionada co Estudo e Investigación Clínica da Seguridade dos 

Medicamentos: Licenciado/Grao en Medicina ou Farmacia. 

Formación relacionada co Estudo e Investigación Clínica da Eficacia dos 

Medicamentos Veterinarios: licenciado/grao en veterinaria. 

Formación relacionada coa Farmacovigilancia Veterinaria e as súas alertas: 

Licenciado/Grao en Farmacia. 

Formación relacionada coa Inspección e o Control Farmacéutico: Licenciado/Grao 

en Farmacia. 

Formación relacionada coa Inspección e control Farmacéutico en Medicamentos 

Ilegais: Licenciado/Grao en Farmacia. 

Formación relacionada cos Procedementos de Avaliación, Investigación e Control de 

Produtos Sanitarios: Licenciado/Grao en Farmacia, en Medicina ou en Bioloxía. 

Formación relacionada cos Procedementos de Avaliación, Investigación e Control de 

Cosméticos e Produtos de Coidado Persoal: Licenciado/Grao en Farmacia, Bioloxía 

ou Química. 

Formación xurídica relacionada coa lexislación vixente no ámbito de Medicamentos 

e de Produtos Sanitarios: Licenciado/Grao en Dereito 

Formación xurídica relacionada coa lexislación vixente en materia de taxas, 

proxectos normativos e contabilidade da Axencia Española de Medicamentos e 

Produtos Sanitarios: Licenciado/Grao en Dereito, Economía, ou Administración e 

Dirección de Empresas. 

Formación xurídica relacionada coa lexislación vixente en materia de xestión 

económico-administrativa da Axencia Española de Medicamentos e Produtos 

Sanitarios: Licenciado/Grao en Dereito. 

 

Requisitos: Ter obtido a titulación no ano 2010 ou posterior. 

 

A contía das bolsas queda establecida en 1.669,63 €/mes. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 17 de xuño de 2015. 

Máis información no BOE do 25 de maio de 2015 e en http://www.aemps.gob.es 

 

___ ABRIL 2015 __________________________________________ 

 

 

 

Prazas de profesores de español en centros educativos no estranxeiro 

 

O Ministerio de Educación convoca 135 prazas de profesores en seccións bilingües 

de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, 

República Checa, Romanía, Rusia e Turquía para o curso 2014-2015. 

 

Prazas e requisitos: 

 

http://www.aemps.gob.es/


 

 

Bulgaria: 15 prazas en Ensino secundario: Español como lingua estranxeira e 

Lingua e Literatura españolas. Xeografía e Historia.  

Titulación: Título de Licenciado en Filoloxía Hispánica ou Eslava. Título de 

Licenciado ou groa en Xeografía/Historia ou Humanidades. 

 

China: 4 prazas. Ensino secundario: Español como lingua estranxeira. 

Titulación: Título de Licenciado ou grao en Filoloxía Hispánica ou Estudos de Asia 

Oriental. Licenciado/Grao en Tradución e Interpretación, con lingua chinesa incluída 

no plan de estudos  

 

Eslovaquia: 28 prazas. Ensino secundario: Español como lingua estranxeira e 

Lingua e Literatura españolas. Matemáticas, Física, Química, Bioloxía.  

Titulación: Título de Licenciado ou grao en Filoloxía Hispánica ou Eslava. Título de 

Licenciado ou grao en Matemáticas, Física, Química ou Bioloxía. 

 

Hungría: 17 prazas. Ensino secundario: Español como lingua estranxeira e Lingua e 

Literatura españolas. Xeografía e Historia, Matemáticas, Física.  

Titulación: Título de Licenciado en Filoloxía Hispánica. Título de Licenciado ou grao 

en Xeografía/Historia, Matemáticas ou Física. 

 

Polonia: 31 prazas. Ensino secundario: Español como lingua estranxeira e Lingua e 

Literatura españolas. Xeografía e Historia.  

Titulación: Título de Licenciado en grao en Filoloxía Hispánica ou Eslava. Título de 

Licenciado en Xeografía/Historia ou Humanidades. 

 

República Checa: 20 prazas. Ensino secundario: Español como lingua estranxeira e 

Lingua e Literatura españolas. Xeografía e Historia, Matemáticas, Física, Química.  

Titulación: a) Título de Licenciado en grao en Filoloxía Hispánica ou Eslava. Título 

de Licenciado en Xeografía /Historia, Humanidades, Matemáticas, Física ou 

Química. 

 

Romanía: 10 prazas. Ensino secundario: Español como lingua estranxeira e Lingua 

e Literatura españolas. Xeografía e Historia.  

Titulación: Título de Licenciado en Filoloxía Hispánica ou Románica. Título de 

Licenciado ou grao en Xeografía/Historia ou Humanidades. 

 

Rusia: 9 prazas. Ensino secundario: Español como lingua estranxeira e Lingua e 

Literatura españolas. Xeografía e Historia.  

Titulación: Título de Licenciado en Filoloxía Hispánica ou Eslava. Título de 

Licenciado ou grao en Xeografía /Historia ou Humanidades. 

 

Turquia: 1 praza. Ensino primario ou secundaria: Español como lingua estranxeira.  

Tirulación: Título de mestre con especialidade de Lingua Estranxeira ou Título de 

Licenciado ou grao en Filoloxía Hispánica. 

 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 22 de abril de 2015. 

Máis información no BOE do 7 de abril de 2015 e en  



 

 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/actividad-

internacional.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/actividad-internacional.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/actividad-internacional.html

