
ESTRATO DA CONVOCATORIA

GALEUROPA COSTA DA MORTE

DATOS para garantir os principios publicidade, igualdade e libre concorrencia. Publicarase
o ESTRATO da convocatoria de cada unha das entidades en http://xuventude.xunta.es, e
http://garantiaxuvenil.xunta.es

--idade mínima dos/as participantes 18 anos cumpridos

-Lugar e forma de presentación de solicitudes 
As solicitudes presentaranse en ficha de inscrición  que se achega como anexo ás bases de
selección de participantes. Presentaranse no Rexistro Xeral  do Concellos de Camariñas e no
rexistro de portelo único dos concellos de Carnota, Mazaricos, Dumbría, Muxía, Vimianzo e Zas
en horas de oficina, durante o prazo de 15 días hábiles contados a partir do seguinte ao da
publicación do anuncio da convocatoria no taboleiro de anuncios do Concello de Camariñas,
tamén  se  anunciará  a  título  meramente  informativo  na  sede  electrónica  do  Concello  de
Camariñas na web www.camarinas.net (sinalándose nesta a data de publicación no taboleiro de
anuncios). As instancias tamén se poderán presentar na forma que determina o artigo 38.4 da
Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo
Común, e neste caso os aspirantes deberán comunicalo mediante telegrama ou telefax durante o
mesmo prazo que o de presentación de instancias.

-prazo de presentación de solicitudes 

15 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no

taboleiro de anuncios do Concello de Camariñas, tamén se anunciará a título meramente in-

formativo na sede electrónica do Concello de Camariñas na web www.camarinas.net (sinalán-

dose nesta a data de publicación no taboleiro de anuncios)

-Número de mobilidades ofertadas por países de destino e duración das mesmas.
Nº mobilidades Pais destino Duración

16 Reino Unido 2 meses e 7 días
5 Italia 2 meses e 7 días
4 Portugal 2 meses e 7 días

-Teléfono ou mail de contacto para dúbidas que teñan as persoas solicitantes.
O teléfono de contacto para resolver dúbidas sobre a convocatoria será o 981 73 70 04 do 
Concello de Camariñas e os teléfonos dos concellos de Carnota, Mazaricos, Dumbría, Muxía, 
Vimianzo e Zas. Mail de contacto onosofuturo@camarinas.net adl@camarinas.net 

-Páxina web ou redes sociais onde se publique a convocatoria
www.camarinas.net 
https://onosofuturo.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/onosofuturonacostadamorte   
https://www.facebook.com/axenciadesenvolvementolocalCamarinas/ 

Ademais publicarase a convocatoria nalgún dos seguintes medios: páxina web, redes sociais ou radio/prensa

local. Publicarase no taboleiro de anuncios do Concello de Camariñas e dos concellos de Carnota, Mazaricos,

Dumbría, Muxía, Vimianzo e Zas



Condición necesaria para participar:  estar inscrito no SNGX

Proceso selectivo: puntuación máxima de 10 puntos

• Valoraranse, en primeiro lugar, as solicitudes daqueles mozos e mozas que non par-
ticipasen noutras convocatorias do Programa de Galeuropa. 
No suposto de que se produzan empates nas puntuacións de dúas ou máis persoas solici-
tantes, os criterios de desempate serán os seguintes: 

– En primeiro lugar, a puntuación máis alta obtida nos criterios do punto precedente
na mesma orde na que están establecidos. 
– En segundo lugar, igualdade de xénero: darase preferencia ao xénero que teña
menor número de solicitudes. 
– Por último, de persistir o empate, terase en conta a orde de entrada da solicitude.

• No caso de que o número de solicitudes indicadas na letra b) deste artigo sexa inferior 
ao número de prazas ofertadas pola entidade beneficiaria, poderán valorarse outras 
solicitudes, seguindo o baremo establecido neste punto e sempre e cando, respecto de 
convocatorias anteriores do programa Galeuropa, sexa distinto o país de destino.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:

1ª FASE DO CONCURSO: máximo 4,75 puntos
I.  A  antigüidade  no  ficheiro  do  Sistema  nacional  de  garantía  xuvenil  no  ámbito  da  Co-

munidade Autónoma, desde a data de inscrición no ficheiro ata a data en que rematou o prazo
de presentación de solicitudes de Galeuropa, 9 de maio de 2016, ata 1,20 puntos, puntuando
0,10 por cada mes que leve inscrito. 

II. Valorarase a maior idade fronte a menor ata 1,20 puntos (terase en conta a idade do día
que finalice o prazo de presentación de solicitudes para participar no proxecto Galeuropa – Costa
da Morte). 

De 28 a 29 anos: 1,20 puntos. 
De 26 a 27 anos: 1 punto. 
De 24 a 25 anos: 0,80 puntos. 
De 22 a 23 anos: 0,60 puntos.
De 20 a 21 anos: 0,40 puntos. 
De 18 a 20 anos: 0,20 puntos. 

III. Mulleres vítimas de violencia de xénero ou persoas solicitantes cuxas proxenitoras a sufri-
sen, sempre que a acreditación das ditas circunstancias fose emitida con anterioridade á data da
presentación da solicitude: 1 punto. 

IV. Persoas en risco de exclusión social: 1,35 puntos.

Os resultados desta 1ª fase de concurso faranse públicos, con anterioridade ao desenvolvemento 
da segunda fase, mediante a publicación no taboleiro de anuncios do Concello. Tamén se 
anunciará a título meramente informativo na sede electrónica do Concello de Camariñas na web 
www.camarinas.net (sinalándose nesta a data de publicación no taboleiro de anuncios). 



2ª FASE DO CONCURSO: máximo 5,25 puntos

O xeito de realizar esta 2ª fase  farase público cando se coñeza o resultado da 1ª fase mediante
a publicación no taboleiro de anuncios do Concello,  tamén se anunciará a título meramente
informativo  na  sede  electrónica  do  Concello  de  Camariñas  na  web  www.camarinas.net
(sinalándose nesta a data de publicación no taboleiro de anuncios).

I. Test escrito de motivación e participación no programa de mobilidade: ata un máximo de
2,25  puntos.  Consistirá  en  15  preguntas  tipo  test,  valoradas  en  0,15  puntos  cada  unha.
(Realizados os test por todas as persoas participantes porase á súa disposición o modelo de
respostas correctas). O xeito de realizar este test e, no seu caso, o xeito de realizalo ou o día e a
hora , se fará público cando se coñeza a lista definitiva de admitidos e excluídos mediante a
publicación  no  taboleiro  de  anuncios  do  Concello,  tamén  se  anunciará  a  título  meramente
informativo  na  sede  electrónica  do  Concello  de  Camariñas  na  web  www.camarinas.net
(sinalándose nesta a data de publicación no taboleiro de anuncios). 

II. Redacción cun máximo de 10 liñas na que se amplíe a información sobre a motivación para
participar no programa e os resultados esperados a nivel persoal e laboral, xunto cos beneficios
para a Costa da Morte de este programa. Ata un máximo de 3 puntos. 

CRITERIOS DE DESEMPATE:

No suposto de que se produzan empates nas puntuacións de dúas ou máis persoas solicitantes,
os criterios de desempate serán os seguintes: 

– En primeiro lugar, a puntuación máis alta obtida nos criterios do punto precedente na mes-
ma orde na que están establecidos. 

– En segundo lugar,  igualdade de xénero:  darase preferencia ao xénero que teña menor
número de solicitudes. 

– Por último, de persistir o empate, terase en conta a orde de entrada da solicitude. 


