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PLAN DE TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVOVA NORMALIDADE                         

FASE 2 GALICIA 

 

 
 

                          

 PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDA-

DE : GUÍA FASE 2 

                                                                                             https://bit.ly/2zkdXop    

 PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDA-

DE : NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA A FASE 3  

                                  ORDE SND/458/2020 DE 30 DE MAIO 
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5469-consolidado.pdfD:/Mis%20docs%20usuario/Documents/1º%20curso


6  

  

Boletín de emprego. PORTAL DE EMPREGO: https://www.aedlsada.gal/ 

ACORDO SOCIAL EN DEFENSA DO EMPREGO 

03 de xuño de 2020 

   INGRESO MÍNIMO VITAL  
 
Cales son os requisitos para poder cobrar a prestación de IMV?  
 
 Ter entre 23 e 65 anos, ou 18 anos se hai menores a cargo. 
 Cumprir un ano de residencia legal en España.  
 Vivir independentemente polo menos 1 ano no caso de familias 

e 3 anos no caso de persoas soas. 
 No caso de unidades de convivencia, formarse polo menos 1 ano antes da solicitude.  
 Solicitar previamente as prestacións ás que se puidese ter dereito. 
 Estar inscritas como demandantes de emprego  
 Máis aló destes requisitos básicos, o acceso ao Ingreso Mínimo Vital dependerá exclusivamente 

do nivel de ingresos e do patrimonio da persoa que o solicite. Calquera persoa cuns ingresos infe-
riores á renda garantida polo Ingreso Mínimo Vital e un patrimonio menor ao máximo estableci-
do, poderá ser beneficiaria do IM 

 
Cal será a súa contía da prestación? A renda garantida será de 462 euros ao 
mes para unha persoa adulta que viva soa. Cando se trata dunha unidade 
de convivencia esta cantidade incrementarase en 139 euros ao mes por ca-
da persoa adicional, adulta ou menor, ata un máximo de 1.015 euros ao 
mes. Ademais, para as familias monoparentais, engádese un complemento 
de 100€.  
  
 
Comproba aquí se tes dereito a el !  
 
 
 
 
Cando podo solicitar a prestación? A partir do 15 de xuño 
 
Como podo solicitar o Ingreso Mínimo Vital?  
 
 Mediante unha solicitude da persoa interesada polas canles telemáticas  

          Canles de solicitude: https://bit.ly/2Bg7tXX 

 Tamén se poderá enviar a documentación por correo ordinario.  
 Asinaranse convenios coas Comunidades Autónomas e as Entidades Locais para que poidan axu-

dar ás persoas interesadas a realizar a solicitude.                          
 
Máis información:  https://bit.ly/3dkESyU    Tlf 900 202 222  
                                   

                                    RDL 20/2020  

https://www.aedlsada.gal/
https://simuladorimv.com/?fbclid=IwAR1rENagnckqcWEgAMFVG4O2q1SLEtr_AFL2AEoeglCQ1oFW5jES4KZwpeg
https://bit.ly/2Bg7tXX
https://bit.ly/3dkESyU
https://loentiendo.com/real-decreto-20-2020-ingreso-minimo-vital/?fbclid=IwAR3rBlRcCLxpprn3Ph0nW1hcbfeloRQzHII6sEAnm6bukZV5P4vmQWad3ZI
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CARNICEIRO/A 

Requisitos:-Dinamismo.-Que goce co traballo en equipo e a aten-

ción ao cliente.-Con experiencia previa no sector da carnicer-

ía.Funcións reposición, manipulación e corte do produto,  asesorar 

aos clientes e presentación e imaxe correcta dos alimentos, ase-

gurándoche do bo estado dos mesmos . 

 

https://bit.ly/36QTgwB  

OFERTAS PRIVADAS DE EMPREGO 

COCIÑEIRO /A  EN OLEIROS 

Precísase cociñeiro/a para residencia de 3ª idade situada en 

Oleiros. Funcións principais:- Elaboración de pratos segundo 

menú do día.- Xestión de existencias.- Orde e limpeza de coci-

ña.- Creación de menú por semanas. Estudos mínimos: For-

mación Profesional Grao Superior. Experiencia mínima:Polo 

menos 2 anos  

 
https://bit.ly/3gJ6fos  

CARPINTEIRO/A 
Necesita carpinteiro para persoal na coruña para instalacon de 
chans, rodapes, colocacion, de portas, cociñas e reformas en 
xeral. Estudos mínimos: ESO Experiencia mínima: non requirida. 
 
https://bit.ly/3eFTIjH  

GRUISTA  
(Requisitos: Imprescindible carné operador guindastre. Forma-
ción aparellos elevadores. 

 Contacto Enviar CV a: info@soconga.com  

TÉCNICO/A ORIENTACIÓN LABORAL EN NARON  
Requisitos mínimos-Titulación Universitaria: Diplomatura, Licencia-
tura, Grao en Psicoloxía, Pedagoxía, Ade, Dereito, Socioloxía, Rela-
cións Laborais ou similares. -Experiencia profesional demostrable 
de polo menos 1 ano realizando funcións de orientación de empre-
go e de inserción con diferentes colectivos-Valorarase especial-
mente ter coñecemento empresarial da zona e experiencia en dife-
rentes Programas de Emprego- Nivel de Inglés Alto. 
 
https://bit.ly/3ctCSTI  

ADMINISTRADOR/A SISTEMAS LINUX- AWS  
Requisitos : FPGM en Informática. Experiencia polo menos 2 anos. 
Perfil de sistemas con experiencia en administración Linux, afeito 
traballar en contornas cloud ( AWS/ Azure/Google).As funcións 
para realizar son: Operativa diaria na plataforma, monitoraxe, revi-
sión e mellora de servizos. 
 
https://bit.ly/3gM3zq7  

“COST CONTROLLER “ CON EXPERIENCIA EN CONSTRUCIÓN 
 Requisitos mínimos:-Formación superior en Enxeñería, ADE, 

Económicas ou similar.Coñecementos específicos: Control 

financeiro e auditorias. Imprescindible experiencia previa en 

sector construción, enxeñerías, obras e proxectos. Imprescin-

dible nivel experto en EXCEL (táboas dinámicas, vinculacións e 

relacións.)Amplo coñecementos con protocolos de análises e 

reporte de datos. Automatización e visualización de informes. 

Experiencia previa: Mínimo 3 anos en posición similar, reali-

zando control financeiro, auditorias, análise e reportes en 

sector construción ou enxeñería. 

https://bit.ly/2ABdAGg 
AUXILIAR OU TÉCNICO/A EN FARMACIA  

Buscamos auxiliar ou tecnico en farmacia con experiencia de polo 
menos 2 anos e coñecementos en parafarmacia. Valorarase positi-
vamente os coñecementos en democosmética. 
 

https://bit.ly/2yUvZx2  

MOTOSERRISTA PARA TALA FORESAL  
Requisitos: Ampla experiencia previa en manexo de motose-
rra.-Coñecementos do funcionamento e mantemento básico 
de motoserra.- Formación en PRL.- Valorables cursos de 
manexo de maquinaria forestal, mantemento ou similares.- 
Flexibilidade horaria debido á meteoroloxía (bolsa de horas 
que se xestionará segundo a climatoloxía).- Dispoñibilidade 
para realizar desprazamentos (comunidade de Galicia).- 
Dispoñibilidade para pernoitar fóra do seu domicilio cando 
se traballe en zonas forestais afastadas.- Residencia en Ar-
teixo ou proximidades, ou posibilidade de cambio de resi-
dencia . 

 
https://bit.ly/2AtLoF2  

ENCINTADORES DE PLADUR  
Encintadores de pladur para  a Coruña e arredores . 
 
 Contacto: 699 281 321  

GRUISTA  

(Requisitos: Imprescindible carné operador guindastre. Forma-

ción aparellos elevadores. 

 

 Contacto Enviar CV a: info@soconga.com  

VOLVER AO ÍNDICE 

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/36QTgwB
https://bit.ly/3gJ6fos
https://bit.ly/3eFTIjH
https://bit.ly/3ctCSTI
https://bit.ly/3gM3zq7
https://bit.ly/2ABdAGg
https://bit.ly/2yUvZx2
https://bit.ly/2AtLoF2


8  

  

Boletín de emprego. PORTAL DE EMPREGO: https://www.aedlsada.gal/ 

03 de xuño de 2020 

DELINEANTE/A  PARA OBRAS E REFORMAS  
Formación: Ciclo Formativo Grao Medio. Experiencia mínima: 
Polo menos 3 anos Requisitos mínimos Delineante con expe-
riencia en obras de reformas de 2 ou 3 anos. Traballo en estu-
do e en obra, medicións. Incorporación inmediata. Posto esta-
ble.  
 
https://bit.ly/3dh81LC  

AUXILIAR DE HIPERMERCADO: REPOSICIÓN 
Estudos mínimos: ESO Requisitos mínimos: Paixón polo Cliente-
Experiencia en postos relacionados en distribución e/ou comercio 
e/ou atención ao cliente. -Flexibilidade horaria.- Dispoñibilidade 
Horaria.Requisitos desexados:Experiencia previa en postos de aten-
ción ao cliente. 
 

https://bit.ly/3gs590e 

COMERCIAS PUBLICIDADE DE RADIO  
Precisamos para os seus estudos da Coruña comerciais. para o  de-
partamento de publicidade. Requisitos: boa presenza, facilidade de 
palabra, actitudes sempre positivas, e moitas ganas de aprender. 
Incorporación inmediata. Estudos mínimos  ESO. 
 
https://bit.ly/2X95ehz  

 ATENCIÓN AO CLIENTE PARA ENTIDADE BANCARIA 
Requisitos mínimos. Certificado discapacidade -Formación 

profesional ou Titulo Universitario terminado -Dispoñibilidade 

de incorporación inmediata -É relevante que se dispoña de 

posibilidade  para desprazarse a outras zonas, xa que as necesi-

dades adoitan xurdir noutras zonas, que non son cidade cabe-

ceira de provincia - por exemplo mobilidade a 20 - 30 km da 

súa zona. 

 

https://bit.ly/2Airdts  

OFERTAS PRIVADAS DE EMPREGO 

ENCARGADO/A  DE APROVEITAMENTOS FORESTAIS  
Misión do posto: Xestión de equipos forestais e organización de 
traballos previos á chegada da cuadrilla. Requisitos imprescindi-
bles : Experiencia previa en xestión de equipo forestal.-Valorable 
dispoñer de cursos de PRL.-Valorable experiencia con programas 
de xeorreferenciación (Google Earth, SigPac, etc.).-Perfil de líder de 
equipo.-Orientación a resultados.-Residencia nas provincias de 
Galicia ou posibilidade de cambio de residencia.-Carné de conducir 
( B).  
 
https://indeedhi.re/2zHeS22  

ADMINISTRATIVO/A PARA ENTIDADE BANCARIA 
Funcións e tarefas: administración e atención á público -
Atención a clientes na sucursal - Operativa de caixa , peche e 
cadre de caixa. -Apertura de caixeiros automáticos e carga dos 
mesmos. -Detectar oportunidades de venda e transferilas aos 
xestores comerciais. -Manexo de diferentes ferramentas in-
formáticas, tanto BBDD como programas específicos. Expe-
riencia laboral non requerida. 
 
https://indeedhi.re/2BaPCBU  

ADMINISTRATIVO/A NÓMINAS  
Selección de un/ha administrativo/a para xestión e confección de 
nóminas a través de, fundamentalmente, o programa A3 Nóminas 
para a súa incorporación nunha  asesoría. Imprescindible: - Expe-
riencia previa de, polo menos, 1 ano realizando estas funcións. - 
Dominio do programa A3 Nóminas. - Posibilidade de incorporación 
inmediata. - Dispoñer de vehículo propio para desprazarse ata o 
centro de traballo.  
 
https://bit.ly/2M8m7CM  

OFICIAL DE PELUQUERRÍA  
 Para salón de señora e cabaleiro buscamos oficial 1° a xornada 
completa. Valórase experiencia en ambos vos campos. Experiencia 
Requírese Xornada Completa Horario Xornada partida ou continua 
Extras Salario basee máis comisión . 
 
https://bit.ly/2Mjecmx  

OPERARIO/A DE LIMPEZA  
Seleccionamos operario/a de limpeza para as nosas instala-
cións (oficinas, naves industriais, comedores, vestiarios, baños, 
etc).Horaria/quenda: xornada completa de luns a venres de 
15:45 a 00:00 (30 min de descanso) Requisitos mínimos- Expe-
riencia previa como operario/a de limpeza 2 anos- Dispoñibili-
dade horaria- Vehículo propio ou dispoñibilidade de despra-
zarse ao centro de traballo. 
 
https://bit.ly/2AjVIPH  

ADXUNTO/A  DIRECCIÓN XERAL - RESPONSABLE DE VENTAS 
Experiencia mínima de 5 anos, no deseño da estratexia co-
mercial da organización ( B2B ), tanto directa como ecommer-
ce - Experiencia liderando equipo de vendas. Competencias 
persoais e técnicas: -Liderazgo.- Alta capacidade analítica- 
Proactividad.- Capacidade para toma de decisións.- Habilida-
de para as relacións interpersoais- Coñecementos técnicos en 
sector eléctrico- Coñecemento en B2 B e/ou retail.- Dispoñibi-
lidade para viaxar a nivel nacional- Estar actualizado nos no-
vos desenvolvementos no mundo do e-márketing- Nivel avan-
zado do paquete office. 
 
https://bit.ly/36Begai  
 

LIMPADOR/A  
Con experiencia de polo menos un ano no posto de limpador/a.- - 
Flexibilidade horaria de Luns a Venres - Dispoñibilidade para a in-
corporación inmediata. Funcións : - Limpeza de superficies e insta-
lacións- Limpeza de mobiliario e zonas comúns.  
 
https://bit.ly/2XEmJpk 

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/3dh81LC
https://bit.ly/3gs590e
https://bit.ly/2X95ehz
https://bit.ly/2Airdts
https://indeedhi.re/2zHeS22
https://indeedhi.re/2BaPCBU
https://bit.ly/2M8m7CM
https://bit.ly/2Mjecmx
https://bit.ly/2AjVIPH
https://bit.ly/36Begai
https://bit.ly/2XEmJpk
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CAIXEIRO/A REPOÑEDOR/A  (22 H/S  BETANZOS) 
Perfil: ESO. Interese por traballar nun ambiente dinámico. Motiva-
ción, flexibilidade e traballo en equipo. Perfil polivalente Habilida-
des de comunicación e dotes excelentes de atención ao cliente 
Dispoñibilidade horaria para traballar en quendas. Funcións: Aten-
ción ao cliente con amabilidade-Cobro en caixa-Reposición de mer-
cadoría, mantemento imaxe da tenda, control de frescura e enfor-
no de pan-Limpeza de tenda e do posto de traballo, organización 
do almacén 
 
https://bit.ly/2XHaatm  

OFERTAS PRIVADAS DE EMPREGO 

MOZO/A DE ALMACÉN 
 Mozo/a de almacén  para traballar en empresa do sector 
alimentación, da zona da Coruña . Funcións: Preparación de 
pedidos de peixe fresco.  Carga, descarga e manipulación de 
mercadoría. Entre outras tarefas propias do posto.Requisitos: 
Experiencia en posto similar ao descrito. Buscamos a unha 
persoa dinámica, áxil, organizada e con capacidade de traba-
llo en equipo. Valorable residencia próxima ao posto de tra-
ballo. Dispoñibilidade para traballar noites Formación: ESO ou 
similar finalizado. Idiomas: Castelán falado e escrito correcta-
mente. 
 
https://bit.ly/2XFK75B 

RECEPCIONISTA HOTEL/CAMAREIRA PISOS  
Estudos mínimos: Bacharelato. Experiencia mínima: Polo menos 1 
ano. Descrición :Necesítase recepcionista para hotel con experien-
cia, idiomas a valorar.  
 
https://bit.ly/2zHPUj5 

CAIXEIRO/A REPOÑEDOR/A  (22 H/S  OLEIROS) 
Perfil: ESO. Interese por traballar nun ambiente dinámico. 
Motivación, flexibilidade e traballo en equipo. Perfil polivalen-
te Habilidades de comunicación e dotes excelentes de aten-
ción ao cliente Dispoñibilidade horaria para traballar en quen-
das. Funcións: Atención ao cliente con amabilidade-Cobro en 
caixa-Reposición de mercadoría, mantemento imaxe da ten-
da, control de frescura e enforno de pan-Limpeza de tenda e 
do posto de traballo, organización do almacén. 
 
https://bit.ly/2TP14JT 

CARRETILLEIRO/A 
Requisitos mínimos: Poseer Carnet C de Conducir y Carnet de Ca-
rretillas vigentes.Residencia cercana a Bergondo. Disponibilidad 
para trabajar a turnos rotativos. Experiencia en manejo de carreti-
llas frontales. 

 
https://bit.ly/2XbSGGe 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN RESIDENCIAS 
 Cinco  postos de atención directa en residencias de persoas con 

discapacidade intelectual en Oleiros e A Coruña. Experiencia míni-

ma: non reequerida. Requisitos mínimos:-Acreditación/Título en 

Atención Sociosanitaria en Institucións Sociais.- Carné de Condu-

cir. Duración do contrato : 6 meses ampliable. 

 

https://bit.ly/2Xqvc08  

“PALISTA”   EN ESPÍRITU SANTO  
Búscase “palista” con experiencia para incorporación inme-
diata. Traballos  zonas Sada , Oleiros , A Coruña, Miño , 
Betanzos ..... Moi valorable ter o CAP. 
 
Máis información : no TLF. 606 393 373 APAISONADO/A AO CICLISMO EN OLEIROS 

 Se che apaixona o Deporte, e en especial o ciclismo, en calquera 

das súas modalidades, queremos coñecerte. Buscamos persoas 

que a súa vida vaia enlazada ao mundo do ciclismo, que lle apaixo-

ne practicalo e que queira compartir eses coñecementos e esa 

paixón co resto de usuarios. Apaixonado do Deporte Practicar 

algunha das modalidades de ciclismo ( btt, estrada, AM, XC...) 

Coñecemento técnico de produtos, compoñentes. Gusto polo 

comercio e o contacto cliente. Dispoñibilidade Horaria 

https://indeedhi.re/2TYn7xF  

REPOÑEDOR/A 

Requisitos:Experiencia previa en loxística ou reposición -

Dispoñibilidade de incorporación inmediata -Orientación ao 

cliente, traballo en equipo.Funcións: responsable, xunto co 

equipo de venda da tenda, de manter os lineais limpos, 

cheos,  e seguros.  

 
https://indeedhi.re/2zOA3iT  

COIDADOR/A PARA PERSOAS  

CON DISCAPACIDADE EN BETANZOS 
 Requisitos mínimos: Aux. de Clínica ou Certificado de pro-

fesionalidade sociosanitario. Experiencia de polo menos 1 

ano en posto similar. Dispoñibilidade de horario. Funcións : 

-Proporcionar axuda e acompañamento para realizar as 

actividades da vida diaria e necesidades persoais-Funcións 

de apoio en autonomía persoal-Funcións de estimulación. 

https://bit.ly/3dqpnWq 

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/2XHaatm
https://bit.ly/2XFK75B
https://bit.ly/2zHPUj5
https://bit.ly/2TP14JT
https://bit.ly/2XbSGGe
https://bit.ly/2Xqvc08
https://indeedhi.re/2TYn7xF
https://indeedhi.re/2zOA3iT
https://bit.ly/3dqpnWq
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OFERTAS PRIVADAS DE EMPREGO SPEG 

VOLVER AO ÍNDICE 

Máis información no seguinte enlace: 
 

https://bit.ly/2XAiIUe  

 

Se estás interesado nalgunha das seguintes  oferta comproba que cumpres os requisi-
tos esixidos  nela  aquí  .Podes presentar a túa candidatura a través da oficina virtual 
ou chamando ao teléfono 012. 

    

OFERTA EMPREGO LOCALIDADE DATA 

12/2020/3592 PINTORES E/OU EMPAPELADORES CORUÑA, A 02/06/2020 

12/2020/3279 

ENFERMEIROS DE COIDADOS 
XERAIS FERROL 02/06/2020 

12/2020/3566 PEÓNS AGRÍCOLAS, EN XERAL COIROS 01/06/2020 

12/2020/3577 

AXUDANTES DE BIBLIOTECA E/OU 
DOCUMENTACIÓN OLEIROS 01/06/2020 

12/2020/3548 PERRUQUEIRO DE SEÑORAS ARZUA 29/05/2020 

12/2020/3550 ALBANEIS NARON 29/05/2020 

12/2020/3526 

PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFI-
CIOS BETANZOS 29/05/2020 

12/2020/3528 ALBANEIS BETANZOS 29/05/2020 

12/2020/3527 

SOLDADORES DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS LIXEIRAS ORDES 29/05/2020 

12/2020/3537 

CONDUTORES DE FURGONETA, ATA 
3,5 T. 

SANTIAGO DE COM-
POSTELA 29/05/2020 

12/2020/3523 ALBANEIS OLEIROS 28/05/2020 

12/2020/3470 

CARPINTEIROS DE ALUMINIO, 
METÁLICO E PVC VILASANTAR 27/05/2020 

12/2020/3461 

OPERADORES DE MÁQUINA REMA-
LLADORA DE PEZAS DE XÉNERO DE 
PUNTO ORDES 27/05/2020 

12/2020/3462 

CONDUTORES DE CAMIÓN DE MER-
CADORÍAS PERIGOSAS 

SANTIAGO DE COM-
POSTELA 27/05/2020 

12/2020/2573 

MARIÑEIRO PESCADOR PARA CA-
MARIÑAS CAMARIÑAS 27/05/2020 

12/2020/3464 ASISTENTES DOMICILIARIOS CORISTANCO 27/05/2020 

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/2XAiIUe
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo.html?csrf=86bd1177216af5f98a42826a707c645cda7b5cd9&idProvincia=CORUNA&emprego=
https://emprego.xunta.es/openampro/UI/Login?goto=https://emprego.xunta.es/ofivir/group/speg_inicio/home
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego?csrf=1bbeebfaebff6cb747f00f4e54603fb090fc3111&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=4
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego?csrf=1bbeebfaebff6cb747f00f4e54603fb090fc3111&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=1
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego?csrf=1bbeebfaebff6cb747f00f4e54603fb090fc3111&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=2
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego?csrf=1bbeebfaebff6cb747f00f4e54603fb090fc3111&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=3
javascript:$('#cual155').toogle();
javascript:$('#cual158').toogle();
javascript:$('#cual158').toogle();
javascript:$('#cual161').toogle();
javascript:$('#cual162').toogle();
javascript:$('#cual162').toogle();
javascript:$('#cual164').toogle();
javascript:$('#cual165').toogle();
javascript:$('#cual166').toogle();
javascript:$('#cual166').toogle();
javascript:$('#cual167').toogle();
javascript:$('#cual168').toogle();
javascript:$('#cual168').toogle();
javascript:$('#cual170').toogle();
javascript:$('#cual170').toogle();
javascript:$('#cual175').toogle();
javascript:$('#cual177').toogle();
javascript:$('#cual177').toogle();
javascript:$('#cual178').toogle();
javascript:$('#cual178').toogle();
javascript:$('#cual178').toogle();
javascript:$('#cual179').toogle();
javascript:$('#cual179').toogle();
javascript:$('#cual180').toogle();
javascript:$('#cual180').toogle();
javascript:$('#cual181').toogle();
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OFERTAS EMPREGO PÚBLICO 

03 de xuño de 2020 

TRABALLADOR/A SOCIAL CONCELLO DE MIÑO 
Convocado polo Concello de Miño proceso de selección para a 
contratación dun/ha funcionario/a interino/a de Traballo So-
cial .Prazo de presentación de solicitudes ata o día 9 de xuño do 
2020. 
 
Máis información: https://bit.ly/2zXA6sD  

 EDUCADORES INFANTÍS CONCELLO  DE TEO 
Convocatoria e bases específicas do proceso selectivo para a 

constitución e funcionamento dunha bolsa de emprego para a 

contratación con carácter temporal de educadores/as infantís 

das Escolas Infantís Municipais do concello de Teo. 

Máis información:https://bit.ly/2X4R6WW  

TÉCNICO/A DE PATRIMONIO CONCELLO DE ZAS 
Convocado polo Concello de Zas o proceso de  selección   para 
a elaboración dunha Bolsa de emprego para contratación labo-
ral temporal dun/ha  Técniica do Patrimonio 2020/2023. 
Prazo de presentación  ata o día 5 se xuño do 2020  
 
Máis información: https://bit.ly/2Zu44yW   

AUXILIARES POLICIA LOCAL  (119 PRAZAS) 
Convocado pola Consellería de Presidencia e  Administracións Públi-
cas e Xustiza proceso de selección para cubrir 119 prazas Auxiliares 
de Policia Local mediante contrato laboral temporal nos seguintes 
Concellos: A Cañiza 1. A Estrada 4, Guarda 2, A Laracha 3, Barbadás 
2, Bueu 8, Cangas 4, O Carballiño 6,  Carballo 2, Cedeira 2, Gondo-
mar 4, Malpica de Bergantiños 2, Miño 2, Noia 1, O Barco de Val-
deorras 2, O Grove 5, Oleiros 6, Ortigueira 2, Ponteareas 2, Redon-
dela  6, Rianzo 4, Salceda de Caselas 1, Sansenxo 33, Tomiño 1, Vila-
garcia de Arousa 8, Vilanova de Arousa 2. 
 
Máis información: https://bit.ly/3dd1SzL  

AUXILIAR DE BIBLIOTECA CONCELLO DE ORDES 
Bases reguladoras da convocatoria para a selección laboral temporal 
de (1) auxiliar de biblioteca para a biblioteca municipal do Concello 
de Ordes, mediante o sistema de concurso. 
 
Máis información: https://bit.ly/36xLWFG  

ALBANEIS CONCELLO DE NEDA 
Convocatoria a contratación laboral temporal, a tempo parcial, de 6 
albaneis no Concello de Neda. 
 
Máis información: https://bit.ly/3eiuWWK  

TÉCNICO/A DE TURISMO CONCELLO DE MIÑO 
Convocado polo Concello de Cabanas proceso de selección para 
a contratación laboral temporal dun/ha Técnico/a de Turismo. 
Prazo de presentación de solicitudes: ata o día 9 de xuño do 
2020. 
 
Máis información :https://bit.ly/3gOHUxD  

 SOCORRISTAS CONCELLO DE  BERGONDO 

Convocado polo Concello de Carballo proceso de selección 

para a contratación laboral temporal de 8 socorristas para a 

Unidade de Salvamento e Socorrismo Acuático. 

Prazo de presentación de solicitudes ata o día 11 de xuño de 

2020. 

 

Máis información: https://bit.ly/302KR7N  

PEÓNS PARA OBRAS CONCELLO DE ARANGA  
Convocatoria de selección de persoal laboral temporal ( 4 
peóns)para concello de Aranga aprobou as bases da convoca-
toria para a selección de catro peóns, durante o prazo de 
cinco meses e medio, en xornada reducida , do Programa 
Provincial de Integración Laboral 2020. 

Máis información: https://bit.ly/3elDeNK  

Podes ver  máis  ofertas de emprego publico en: 

     BLOG DE OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO (Galicia) 

     EMPREGO PÚBLICO MINISTERIOS E ORGANISMOS DA AGE 

      PORTAL DA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE GALICIA 

 TÉCNICO/A DE ARQUIVO NARON 
Convocado polo Concello de Naron proceso de presentación 
de solicitudes para a Bolsa de emprego de Técnico de arquivo 
Prazo presentación de solicitudes: ata o día 10 de xuño do 
2020. 
 
Máis información:https://bit.ly/2X2NIvE  

 PEÓNS CONCELLO DE BERGONDO 

Convocado polo Concello de Bergondo proceso de selección para a 

contratación laboral temporal de 5 peóns para a execución de obras e 

servizos mínimos municipais. Prazo de presentación de solicitudes ata 

o día 5 de xuño de 2020. 

 

Máis información: https://bit.ly/2TPpSBA  

VOLVER AO ÍNDICE 

https://bit.ly/2zXA6sD
https://bit.ly/2X4R6WW
https://bit.ly/2Zu44yW
https://bit.ly/3dd1SzL
https://bit.ly/36xLWFG
https://bit.ly/3eiuWWK
https://bit.ly/3gOHUxD
https://bit.ly/302KR7N
https://bit.ly/3elDeNK
http://empleopublicoengalicia.blogspot.com.es/
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/boletines.html#.XPYwZk0UmUk
https://www.eidolocal.gal/es/ofertas-de-emprego
https://bit.ly/2X2NIvE
https://bit.ly/2TPpSBA
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OFERTAS EMPREGO PÚBLICO 

03 de xuño de 2020 

VOLVER AO ÍNDICE 

 

A partir do 1 de xuño de 2020 reanudación dos prazos adminsitrativos dos 

procesos selectivos que se relacionan, así como dos días hábiles pendentes para 

  
Gr 

  
Corpo, escala ou categoría 

  
Convocat 

. DOG 

  
Publicación no DOG 

Prazos pendentes (días 
hábiles) 

A1 Superior de finanzas 8.3.18 DOG 15.4.20 notas 3º exercicio 10 dh 
A2 Técnica de finanzas 8.3.18 DOG 3.4.20 notas 3º exercicio 10 dh 

  
A1 

  
Sistemas e tecnoloxías da información 

  
7.3.18 

  
DOG 16.4.20 notas 2º exericicio 

  
10 dh 

V Camareiro/a-limpiador/a. Axudante/a 
cociña. Categoría 001. 7.3.18 DOG 18.3.20 baremo provisional 10 dh 

A1 Enxeñaría Agronómica 7.3.18 DOG 3.4.20 notas 2º exercicio 10 dh 

A1 Enxeñaría de Montes 5.6.18 DOG 3.4.20 notas 2º exercicio 10 dh 
  

A2 
  
Enxeñaría Técnica Agrícola 

  
7.3.18 

  
DOG 18.3.20 notas 2º exercicio 

  
10 dh 

  
A2 

  
Enxeñaría Técnica Forestal 

  
5.6.18 

  
DOG 20.3.20 notas 2º exercicio 

  
10 dh 

A1 Sistemas e tecnoloxía da información 
(promoción interna) 8.3.18 DOG 11.3.20 notas 2º exercicio 8 dh 

  
A1 

  
Enxeñaría de camiños, canles e portos 

  
7.3.18 DOG 30.4.20 reclamacións 

2º exercicio 

  
1 mes 

  
A2 

  
Enxeñaría Técnica de Obras Públicas 

  
7.3.18 

  
DOG 20.3.20 notas 2º exercicio 

  
10 dh 

A1 Corpo superior 7.3.18 DOG 18.3.20 notas 4º exercicio 10 dh 
  

A2 Corpo de xestión 
(promoción interna) 

  
8.3.18 

  
DOG 4.3.20 baremo provisional 

  
3 dh 

INVESTIGADOR/A IDIS SANTIAGO 

Graduado en bioloxía, Ciencias biomédicas e/ou Biomedici-

na. Requisitos imprescindibles:Máster en Neurociencias 

(finalizado ou cursado durante curso académico 

2019/2020).Requisitos valorables:Formación acreditada en 

técnicas elisa e wb-Formación acreditada en manexo de 

mostras biolóxicas-Formación acreditada en cultivos celula-

res e citometría de fluxo-Inglés b2 ou superior.Prazo de 

presentación de candidaturas  ata o 07/06/2020 

https://bit.ly/36T6GrL  

  Reanudación do prazo de inscrición nas listas de contratación 

temporal da Xunta de GalicIa.  

 Aberta a inscrición ata o día  18 de xullo 

ENFERMEIRO/A IDIS SANTIAGO 

Diplomado/a ,Graduado/a en Enfermeia. Requisitos impres-
cindibles: experiencia en manexo de fármacos intravenosos, 
citostáticos-carné de conducir-vehículo propio. Requisitos 
valorables:-habilidades sociais-coñecementos sobre preven-
ción de riscos laborais no sector sanitario-coñecementos 
relacionados co plan de coidados ao paciente oncolóxico/ 
hematolóxico / enfermidades raras, experiencia en atención 
domiciliaria.Prazo de presentación de candidaturas ata o 
07//2020. 
 
https://bit.ly/36T6GrL  

https://bit.ly/36T6GrL
https://bit.ly/36T6GrL
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BOLSAS—PRÁCTICAS 

 

VOLVER AO ÍNDICE 

03 de xuño de 2020 

PRÁCTICAS EN INSTITUCIÓNS  DA UNIÓN EUROPEA  
 
O programa de prácticas da Comisión Europa está aberto a     
titulados universitarios de todo o mundo.Cada ano, ofrece a uns 
1.200 mozos a oportunidade de        aumentar as súas capacida-
des profesionais, desenvolver as súas calidades persoais e coñe-
cer mellor a UE grazas aos programas de prácticas. A maioría das 
institucións da UE organizan  prácticas para mozos titulados uni-
versitarios duns 3 a 5 meses de duración. 
 
Máis información:http://bit.ly/2LXaHSE  

 BOLSAS DIGIT-TALENT 

Reabrese o prazo para solicitar as bolsas Digit– Talent. Están desti-

nadas a estudantes de últimos cursos de Artes e Humanidades, 

Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais e Xurídicas, Enxeñaría e Arqui-

tectura.Este programa é unha das actuacións do catálogo de acti-

vidades do Plan DigiTalent para dar resposta á demanda de novos 

perfís dixitais. Prazo aberto ata o 23 de xuño. 

Máis información: https://bit.ly/2U0WAzL  

FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
 
O Programa de Formación empresarial FUAC materializase coa 
realización de prácticas en empresas, institucións ou entidades. 
 
Máis información:http://bit.ly/35p0gPy  

BOLSAS  PARA CENTROS CSIC E INSTITUTO SEVERO OCHOA  
 

Iniciación na carreira científica nas diferentes áreas, mediante 
ata 39 bolsas para estancias en Centros de Excelencia Severo 
Ochoa e Unidades de Excelencia María de Maeztu do CSIC, propi-
ciando unha aproximación ao coñecemento dos problemas 
científico-técnicos de actualidade e aos métodos utilizados para 
a súa resolución .Prazo de solicitude ata o 15 de xuño. 
 

Máis información: https://bit.ly/2AQxYmD 

PROGRAMA DE BECAS EXCELENCIA JUVENTUD EXTERIOR 
 
Oferta aos/ as galegos/ as universitarios/ as residentes no es-

tranxeiro, a posibilidade de adquirir unha especialización acadé-

mica de máster nunha universidade galega, coa finalidade de que 

amplíen a súa formación e adquiran competencias e habilidades 

que favoreza a súa inserción laboral e futuro profesional en Gali-

cia e que a sociedade galega enriquézase cos coñecementos e 

experiencias profesionais internacionais que acheguen estes/ as 

galegos/ as con formación universitaria. 

Máis información: https://bit.ly/3g0xVF7  

SUMMER EXPERIENCE PLUS  
 

Banco de Santader incorpora a 10 estudantes ou titulados de FP 
ou Grao universitario con certificado de discapacidade durante 
os meses de verán nas súas oficinas da rede comercial a nivel 
nacional. Funcións: Atención a clientes na sucursal .Operativa de 

caixa etc. 

 
Máis información : https://bit.ly/3bsxTCD  

BOLSAS/PREMIO AO MÉRITO E LIDERAZGO  
 

A Fundación Dadoris abre o prazo para solicitar as BOLSAS/
PREMIO AO MÉRITO E LIDERAZGO 2020-2021, destinadas a 
mozos/as de bacharelato con excelentes resultados académicos, 
en situación económica precaria . 
 
Bases: www.fundaciondadoris.org   

CONVOCATORIA DAS BOLSAS MONBUKAGAKUSHO  
 

Axudas do Goberno de Xapón van destinadas a estudantes de 
materias especializadas, estudantes de xaponés ou a graduados/as 
universitarios/as españois. Dous tipos de bolsas: axudas para estu-
dantes de formación especializada ou estudantes que profunden 
na lingua xaponesa, e axudas para graduados/as universitarios/as 
españois. Os/as solicitantes deberán nacer a partir do 2 de abril de 
1996. Pazo de solicitude: ata o 27 de xullo 
 
Máis información:https://bit.ly/3gC0Gbh  

BECAS FUNDACIÓN RENTA 4  

10 bolsas  para estudos universitarios dirixidas a estudantes que 
no curso 2020-21 estean matriculados/as nalgún dos seguin-
tes niveis:- Ensinos universitarios adaptados ao Espazo Europeo 
de Educación Superior conducentes a títulos oficiais de Grao e de 
Máster.A convocatoria abrirase o próximo 15 de xuño ata o 15 
de setembro de 2020. 
 
 
Máis información: https://bit.ly/2TVNJj6  

https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/2LXaHSE
https://bit.ly/2U0WAzL
http://bit.ly/35p0gPy
https://bit.ly/2AQxYmD
https://bit.ly/3g0xVF7
https://bit.ly/3bsxTCD
http://www.fundaciondadoris.org/
https://bit.ly/3gC0Gbh
https://bit.ly/2TVNJj6
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REDES SOCIAIS  E PROFESIONAIS—ETT´s-PORTAIS DE EMPREGO DE EMPRESAS 

REDES PROFESIONAIS 

 Linkedin 

 Viadeo 

 Xing  

 beBee 

EMPRESAS DE TRABALLO TEMPORAL 

https://empleo.mcdonalds.es/ 

 

https://trabajaconnosotros.decathlon.es/ 

 

https://empleo.leroymerlin.es/  

 

https://canalempleo.acciona.com/ofertas-de-empleo/ 

 

https://www.alsa.es/formaempleo/empleo/Ofertas-de-    

empleo   
 

https://careers.bbva.com/espana/es/
VOLVER AO ÍNDICE 

 

 ADECCO 

 ADER 

 BICOLAN 

 EUROFIRMS 

 FASTER 

 FLEXIPLAN 

 IMAN TEMPORING 

 EXTEND RRHH 

 

 MANPOWER 

 NORTEMPO 

 RANDSTAD 

 SYNERGIE 

 TEMPORING 

 V2 GESTION 

 STOCK UNO 

 LEGARIA GESTION 

REDES SOCIAIS  

Plan Coordinador de Servizos Sociais Consorcio As Mariñas  

Fundación Universidade da Coruña 

Axencia Local de Colocación Santiago de Compostela 

Empleo en la  Red 

Orientación Laboral de Concello Irixoa   
                                    
https://www.facebook.com/ofertasempleocoruna/ 
 

APPS EMPREGO 

 JOBTODAY 

 LINKEDIN 

 INFOJOBS 

 INDEED 

 GALEJOBS 

OFICINA DE 

SELECCIÓN DE 

PERSOAL 

DA UE  

PORTAIS DE EMPREGO DE EMPRESAS 

        https://tutienda.dia.es/empleo  

     https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/mas-info/ 

       https://empleo.elcorteingles.es/?locale=es_ES 

 

       https://www.eroski.es/trabaja-con-nosotros/ 

https://empleo.lidl.es/es/busqueda.htm 

 

       https://www.gadisa.es/trabaja-con-nosotros.php 

A mellor estratexia para atopar 

emprego é diversificar a procura. 

https://www.aedlsada.gal/
https://empleo.mcdonalds.es/
https://trabajaconnosotros.decathlon.es/
https://empleo.leroymerlin.es/
https://canalempleo.acciona.com/ofertas-de-empleo/
https://www.alsa.es/formaempleo/empleo/Ofertas-de-empleo
https://www.alsa.es/formaempleo/empleo/Ofertas-de-empleo
https://careers.bbva.com/espana/es/resultados-ofertas/
http://www.adecco.es
http://www.ader.net
http://www.bicolan.com/
http://www.eurofirms.es
http://faster.es/
http://flexiplan.eulen.com/
https://www.imancorp.es/es
http://www.manpower.es
http://www.gruponortempo.com
http://www.randstad.es/candidatos
http://www.synergie.es/ett.html
http://www.temporingett.com/
http://facilityservices.ilunion.com/
https://www.enviarcurriculum.es/enviar-curriculum-a-grupo-stock-uno/
http://www.legariaett.com/ofertasempleo/
https://es-es.facebook.com/plancoordinadorservizossociais/
https://www.fundacion.udc.es/index.asp?idioma=ES
https://www.facebook.com/pg/EmpregoSantiagoCompostela/posts/
https://www.red.es/redes/es/quienes-somos/recursos-humanos/empleoC:/Users/Usuario/Documents/Archivos%20de%20Outlook
https://es-es.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Orientaci%C3%B3n-Laboral-Irixoa-149697485704798/
https://www.facebook.com/ofertasempleocoruna/
https://epso.europa.eu/home_es
https://epso.europa.eu/home_es
https://epso.europa.eu/home_es
https://epso.europa.eu/home_es
https://tutienda.dia.es/empleo
https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/mas-info/
https://empleo.elcorteingles.es/?locale=es_ES
https://www.eroski.es/trabaja-con-nosotros/
https://empleo.lidl.es/es/busqueda.htm
https://www.gadisa.es/trabaja-con-nosotros.php
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PORTAIS 

 XENERALISTAS  
 

Infojobs 

Galejobs 

Jobtoday 

Infoempleo 

Empleate 

Universia 

cornerjobs  

 DOCENTES 

Wekab 

Colejobs  
 

03 de xuño de 2020 

PORTAIS—BOLSAS DE EMPREGO-PARQUES E POLÍGONOS EMPRESARIAIS 

VOLVER AO ÍNDICE 

 CONSTRUCCIÓN 

FLCC 

PERSOAL  EMPREGADO FOGAR EXTERNO 

Doméstiko 

METABUSCADORES 

Indeed  

Simplyhired  

jobijoba    

jobomas     

jobrapido 
 

jooble 

neuvoo 

              TICS 

ticjobs 

tecnoempleo 

OUTRAS BOLSAS DE EMPREGO 

Concello da Coruña 

Concello de Cambre 

Concello de Arteixo 

PORTAIS DE EMPREGO ESPECÍFICOS 

PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE 

disjob 

portalento 

empleame 

insertia 

portalento 

PARQUES / POLÍGONOS EMPRESARIAIS  

E DIRECTORIOS DE EMPRESAS 

 Polígono de A Grela  

 Polígono de Bergondo 

 Polígono de Coirós                                                         

 Polígono de Sabón 

 Polígono de Pocomaco  

 Polígono Espíritu Santo 

 Asoc. Provincial Empresarios Construción 

 Confederación de Empresarios da Coruña 

 Universia  

 Empresas con web para enviar CV 

AXENTES COMERCIAIS 

AG. Agentes Comerciales 

Portal de Emprego  

Concello de Sada 

TURISMO E HOSTALARÍA 

hosteleo 

gastroempleo 

https://www.aedlsada.gal/
https://www.infojobs.net/
http://www.galejobs.com/
https://jobtoday.com/es/trabajos/a-coruna
http://www.infoempleo.com/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/trabajo?search=*&pag=0
http://www.emplea.universia.es/buscar-trabajo/?palabra=&ciudad=34
http://wekab.com/
https://www.colejobs.es/listado-ofertas-colegios-escuelas
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage
https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleos/empleadas-de-hogar-externas/
https://www.indeed.es/
https://www.indeed.es/
https://www.simplyhired.es/
https://www.jobijoba.es
https://es.jobomas.com
https://es.jobrapido.com
https://es.jooble.org
https://neuvoo.es
https://ticjob.es/
https://www.tecnoempleo.com/ofertas-trabajo/
http://www.coruna.es/empleo#&panel1-2
http://www.cambre.es/es/cambre/ofertas-de-emprego/bolsa/
http://bolsa.arteixo.org/
https://www.disjob.com/home.php
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx
https://empleame.portalemp.com/
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx
http://www.agrela.com/
http://www.poligonobergondo.com/web/index.aspx?id=3
https://www.ingestin.com/poligono-industrial-de-coiros-coiros-a-coruna/
http://poligonosabon.org/empleo/
https://www.pocomaco.com/buscador-de-empresas
https://poligonoespiritusanto.com/
http://www.apecco.com
http://www.cec.es
https://guiaempresas.universia.es/provincia/CORUNA/
https://www.enviacurriculum.com/empresas/con_datos?platform=hootsuite
https://www.cgac.es/ofertas-de-empleos/candidatos/
https://www.aedlsada.gal/
https://www.aedlsada.gal/
https://hosteleo.com/
https://www.gastroempleo.com/
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FERRAMENTAS PARA A PROCURA DE EMPEGO 

03 de xuño de 2020 

 
GUÍA  CON DISTINTAS ALTERNATIVAS PARA ATOPAR  EMPREGO   

CONTIDO DA GUÍA   

 1. A rede de contactos 
 
 2. Portais públicos de Emprego  
 
3. Portais de Emprego privados  
 
4. Empresas de Traballo Temporal  
 
5. As Axencias Privadas de Colocación                                                                   
                                                                                                                             
6. Ofertas de traballo nos Servizos Autonómicos de Emprego                          Enlace a guía: https://bit.ly/2ZL4DET  
 
7. O sistema de Garantía Xuvenil  
 
8. A autocandidatura. 
 
 9. As redes sociais pódenche axudar a atopar emprego  
 
10. Autoemprego e emprendemento  
 
11. Asociacións de desempregados e Organizacións non Gobernamentais  
 
12. Uso de aplicacións móbiles ( app) para procura de emprego. 
 
13. A Rede EURES, dos servizos de emprego europeos 
 
14. Oposicións e concursos para acceder ao emprego público.  
 
15. Realización de prácticas en empresas e universidades 
 
16. Os Centros Especiais de Emprego e as Empresas de Inserción laboral  
 
17. Eventos como feiras e congresos de emprego  
 
18. Os Cursos de formación con prácticas en empresas  
 
19. Os Centros de orientación laboral  
 
20. As lanzadeiras de emprego  

 

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
https://bit.ly/2ZL4DET
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FERRAMENTAS PARA A BUSQUEDA DE EMPREGO 

03 de xuño de 2020 

 

 

 

 

INICIA A  PROCURA DE EMPREGO CON RUMBO  
 
Fundacion Erguete-Integracion realiza o programa Almor-
zos en liña para abordar  cómo atopar emprego en tem-
pos de crise, cales son os perfís que están contratando as 
empresas, que é o talento ou as competencias profesio-
nais, como prepararse para unha videoentrevista entre 
outros temas. 
 
As sesión celebranse online cada lunes de 10:00 a 11:30  
 

                 Inscrición: https://bit.ly/36tQIEi 

 PRÓXIMAS SESIÓNS:  

8 de xuño: Claves da procura de emprego 

15 de xuño: Proceso de selección 

22 de xuño: A entrevista de traballo 

 

PLANTILLAS CV  

 Nesta ligazón  atoparás 

plantillas para elaborar o 

teu CV                                                                                       

https://bit.ly/3bSglQf  

 

FACEBOOK                                                                                  

 Como buscar traballo 

en facebook ?  

As seguintes ligazóns explícanche como facelo. 

                        https://bit.ly/2WTNkiN  

                        https://bit.ly/2LOHYiL  

LINKEDIN                                                                            

  Como crear un per-

fil en linkedin?                                                                   

                     https://bit.ly/2LQSiXy  

 Como buscar traballo en linkedin? 

                      https://bit.ly/3cVPhRk                 

   ENTREVISTAS TELEFÓNICAS   

 Entrevistas de traballo 

telefónicas: o que debes 

e non debes facer. 

           https://bit.ly/3gyiqEq  

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/36tQIEi
https://bit.ly/3bSglQf
https://bit.ly/2WTNkiN
https://bit.ly/2LOHYiL
https://bit.ly/2LQSiXy
https://bit.ly/3cVPhRk
https://bit.ly/3gyiqEq
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PROGRAMA VIVES EMPREGA SADA 

03 de xuño de 2020 

PROGRAMA  VIVES EMPREGA SADA  
 

O Concello de Sada está a por en marcha en colaboración co-
a Fundación Acción contra a Fame  o programa "Vives Emprega Sa-
da", para mellorar a empregabilidade e a volta ao mercado laboral de 
persoas en situación de desemprego.  
  
O obxectivo desta estratexia é facilitar o acceso a un posto de traballo 
a persoas en risco de exclusión a través de traballo en equipo e persoal 
para potenciar as súas competencias profesionais. 
  
Vives Emprega Sada está destinado a: mozos e mozas desempregadas, 
persoas desempregadas de longa duración, con fillos e fillas a cargo, 
con discapacidade, migrantes, etc. 
  
 Quen pode participar? Este proxecto é para ti si eres unha persoa : 

 
·          En situación de desemprego e inscrita como demandante de emprego no Servizo Público de Em-

prego de Galicia. 
·          Se es veciño/a de Sada. 
·          Queres comprometerte para atopar un emprego.  
·          Tes interese en coñecerte e descubrir o teu potencial. 
·          Si che gusta traballar en equipo. 
·          Tes dispoñibilidade de alomenos dúas mañás á semana. 
·          Tes entre 18 e 60 anos de idade.  
  

 En que consiste o programa? Cada Vives Emprega dura catro meses (setembro-decembro). Nese 

tempo, contarás co apoio e reforzo dun profesional que te axudará a mellorar nas túas competencias labo-
rais mediante: 

 Sesións grupais (con dinámicas de grupo e formación). Estas sesións suman 8 horas semanais. 

 Unha sesión personalizada ao mes onde traballar nos teus obxectivos profesionais e como acadalos. 

 Asistencia a eventos profesionais e foros de emprego que che permitirán aumentar rede de contactos. 

 Participar en obradoiros e encontros con empresas reais que te achegarán ao mercado laboral. 
 

Cando empeza? O 1 de setembro ( a partir de xunio abrese o proceso de selección de candidatos/as) 
 

Como podo inscribirme? 
 

 Cubrindo un formulario neste ENLACE 

 Contactando co técnico Alejandro Martín no teléfono 682.700.162 ou enviando un correo 
a amartinlopez@accioncontraelhambre.org 

https://www.aedlsada.gal/
https://forms.gle/hpKhFSgD7F92s26NA
mailto:amartinlopez@accioncontraelhambre.org
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SEPE 

03 de xuño de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

       GUÍA DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO 
 
Teño dereito a unha prestación por desemprego?  
Que requisitos debo cumprir?  
Que tipos de prestacións existen? 
 

Para responder a estas preguntas e a moitas máis, podes con-
sultar a Guía da Secretaría de Emprego e Previsión Social do 
sindicato CCOO,  na que incorpora as medidas excepcionais 
aprobadas a causa do Covid-19.   
 
                                   Guía: https://bit.ly/2WL3PxH   

 

  

 
FORMULARIO PRESOLICITUDE DE PRESTACIÓNS PARA PERSOAS DESEMPREGADAS 
NON AFECTADAS POR ERTE QUE NON TEÑAN  DNI ELECTÓNICO, CERTIFICADO DIXI-
TAL OU CLAVE 

 
                 
 Solicitude:  https://bit.ly/2Uiiuzi 
             

Este formulario de pre-solicitude serve para que un xestor teña os  datos básicos da 

persoa solicitante e contacte en con ela por teléfono, ou correo electrónico para trami-

tar a prestación. E útil para persoas que non teñan DNI electrónico ,certificado dixital 

ou clave. 

Enlace al vídeo explicativo de cómo cubrir o formulario de presolicitude 

 

    

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/2WL3PxH
https://bit.ly/2Uiiuzi
https://www.youtube.com/watch?v=b-LaLVFkKX0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3y5bcuB5rRxQdJcb7i9aE47SKoG-I94eRAKl0xRPPwgsE1xKsQpE5HbF8
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SEPE 

03 de xuño de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
PASOS A SEGUIR PARA SOLICITAR UNHA PRESTACIÓN NO SEPE 

 
1. CITA PREVIA ONLINE  A TRAVES DA WEB DA  WEB 

 
https://bit.ly/2U50uZ3 

 
https://bit.ly/39iMbEu  
(Enlace con vídeo explicativo de cómo pedir cita previa) 

2. FORMULARIO DE CONTACTO MEDIANTE SEDE ELECTÓNICA 
 
 
IMPORTANTE :Debes  encher o campo "correo electrónico" para que poidan contactar contigo- 

 
https://bit.ly/2xZmlIP    

 

3. ATENCIÓN TELEFÓNICA CITA PREVIA  

           981 995 579 

 https://bit.ly/2WBCw9l 

                         
 
 
4. SEDE VIRTUAL CON CERTIFICADO DIXITAL ,DNI ELECTRÓNICO OU CLAVE 

 
 

 https://bit.ly/33O1q7i    
 
              

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/2U50uZ3
https://bit.ly/39iMbEu
https://bit.ly/39iMbEu
https://bit.ly/2xZmlIP?fbclid=IwAR2xAIfIiFACvcDfi3HiYwgua7pwWUZRQ6F7i7hC338Hj7M4zhfuLWzPTww
https://bit.ly/2WBCw9l?fbclid=IwAR1CWeCJ9NFTHTksv-DqWwt6UGxkWlId4W_NDRCL9zhQzXllWiZVdYKsVQk
https://bit.ly/33O1q7i
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CONSULTA A SITUACIÓN DA PRESTACIÓN DO SEPE 

03 de xuño de 2020 

 

Como obter información  sobre a túa prestación ? 
 

1.  Entra en https://sede.sepe.gob.es 
2.  Accede a pestaña “Procedimentos y Servicios” 
3.  Prema   en “Personas” 
4.  Perma en “Consulte  los datos y recibo de prestación” 
5.  Prema en  “ Consultas de las prestación” 
6.  Prema en “Datos de Contraste” 
7. Escribe o teu NIF/NIE, os datos bancarios da conta facilitada para cobrar a   presta-
ción e o número de teléfono. 
8.Se os datos facilitados son correctos podrás ver a cuantía e a duración da tua presta-

ción. 
 
Podes consultar: 
 
 O estado da prestación 
 O importe que vas a cobrar 
 A duración da prestación  
 
 Más información: 
                         https://bit.ly/3bcnN9e  

 
 
 
 

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/3bcnN9e
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SEPE 

03 de xuño de 2020 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE SUBSIDIOS 
 

Que facer se no estado de alarma finaliza a prestación por desemprego e quero soli-

citar o subsidio ? 

Esgotada a prestación, debes esperar un mes para solicitar o subsidio, pasado o mes poderás solicitar 

subsidio por sede electrónica, teléfono ou, cando a situación sanitaria o permita, presencialmente . 

Que facer se no estado de alarma finaliza a subsidio de desemprego  e quero solicitar 

unha prorraga? 

 

 

 

 

 

 

As perosas que estén a cobra o subsidio non terán que solicitar prorroga xa que non se suspenden os 

subsidios transcorridos os 6 meses. 

 

A PRESTACIÓN NUN ERTE  
Cal é a contía da prestación nun ERTE? 

 
A contía da prestación para os que se atopen nun ERTE é do 70% da base reguladora do traballador 
durante os 6 primeiros meses, pero existen uns topes mínimo e máximos de prestación que varían en 
función de se se teñen   fillos a cargo.  
 
Contía mínima: sen fillos a cargo 501,98 € mensuais e se ten un ou máis fillos é contía aumenta a 
671,40€.  
 
Contía máxima 1098,09 € ao mes e cun fillo a cargo 1254, 96 € mensuais e con dous ou máis fillos 
ascende a 1411,83€ .  
 

 

https://www.aedlsada.gal/
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SEPE 

03 de xuño de 2020 

Guía do SEPE cos  erros máis frecuentes polos que non se recoñe-
ceron aínda as prestacións, na que se indica  que debe facer o tra-
ballador ou a súa empresa en cada caso.  
 
Máis información : https://bit.ly/3gmxNQt  

 
 

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/3gmxNQt
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SOLICITUDE DE ANTICIPO  DA PRESTACIÓN POR DESEMPREGO DOS ERTES  

03 de xuño de 2020 

 

 

 

 

A Xunta de Galicia  chegou  a un acordo coas entidades financeiras ( Abanca, Banco Sa-
badell, Caixabank  e Caixa Rural ata o de agora) para que os traballadores afectados por 
un ERTE  AUTORIZADO en Galicia poidan solicitar un anticipo das súas prestacións de 
forma inmediata sen xuros nin comisións.  

Estes son os pasos a seguir para solicitar á Xunta 
de Galicia un adianto da prestación dos ERTES 
autorizados . 

 

 

 Prazo de presentación: ata o 30 de outubro. 

 Máis información: ORDE do 24 de abril de   2020 

          Código do procedemento administrativo TR820X    

 

 

 

 

 VOLVER AO ÍNDICE 

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/2SdvYuB
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820X&ano=2020&numpub=1&lang=es
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SEPE 

03 de xuño de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 INFORMACIÓN PARA EMPRESAS EN ERTE 
 

 As  empresas con ERTE  por Forza Maior Total que poidan retomar a súa actividade pero que 
deciden manter a todos/as os/as seus traballadores/as con contrato suspendido, pasarán di-
rectamente a ERTE por Forza Maior Parcial e as bonificacións en cotas á seguridaed social da 
que disfrutan reduciranse. 

 
  O que dertermina a trasformación do ERTE por Forza Maior Total en ERTE por Forza Maior 

Parcial non é a desafectación de traballadores/as, se non que a emrpesa poida recuperar a súa 
actividade ao desaparecer as restriccións, aínda que sexa parcialmente. 

 

 

Máis información:  https://bit.ly/3e1LJNT  

 COMUNICACIÓN DE FINALIZACIÓN DO ERTE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guía e Plantilla de comunicación de finalización ERTE: https://bit.ly/3cNptXS  
 

                              COMUNICACIÓN DE VARIACIÓNS NUN ERTE 

 

 

 

 
 

 

 

 Guía comunicacións de variacións nun ERTE :https://bit.ly/2LEYstr 

 

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/3e1LJNT
https://bit.ly/3cNptXS
https://bit.ly/2LEYstr
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SPEG-EMPREGO GALICIA 

03 de xuño de 2020 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA PERSOAS DEMANDANTES DE EMPREGO 
 

 NON será necesario renovar a demanda de emprego ata o 30 de xuño de 2020. 
 NON se dará de baixa ás persoas estranxeiras que teñan pendente a renovación dunha auto-

rización administrativa ou estean pendentes de presentar algunha documentación xustificati-
va. 

 NON se esixirá a acreditación da busca activa de emprego (BAE) na solicitude do subsidio ex-
traordinario ou renda activa de inserción. 

 Quedan suspendidas as citas presenciais de orientación laboral 
 
Máis información: https://emprego.xunta.gal/portal/es/  
 

VOLVER AO ÍNDICE 

 

 
FORMULARIO WEB DE SOLICITUDE DE ALTA INICIAL DA 
DEMANDA DE EMPREGO PARA PERSOAS NON INSCRITAS 
NA OFICINA DE EMPREGO DE GALICIA  OU INSCRITAS AN-
TES DO ANO 2005 
 
 
 

 
Este formulario está deseñado para axilizar os trámites de alta inicial daquelas persoas que nunca 
estiveron inscritas coma demandantes de emprego ou inscritas antes do ano 2005 e necesitan dar 
de alta a súa demanda para solicitar unha prestación/subsidio por desemprego, por estar afectadas 
por un ERTE ou para calquera outro trámite que o requira, como o acceso a ofertas de emprego ou 
programas de políticas activas. 
 

Se algunha vez estiveches inscrita/o como demandante de emprego non será necesario que utilices 
este formulario. Poderás reactivar a túa demanda a través da Oficina Virtual, ou contactando coa túa 
oficina de emprego, cuxos datos están ao teu dispor no buscador de oficinas. 

Podes ampliar información sobre as restantes medidas extraordinarias adoptadas por Emprego Gali-
cia para paliar os efectos do COVID-19 no seguinte enlace:  

Máis información aquí 

https://www.aedlsada.gal/
https://emprego.xunta.gal/portal/es/
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/?option=com_content&view=article&id=435%E2%80%8B
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscador-oficinas.html
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/?option=com_content&view=article&id=484
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/?option=com_content&view=article&id=484
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SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA XUVENIL  

ALTA NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL  
 

 

 

 

 

 
O Servizo De Emprego Estatal de Emprego ( SEPE) habilitou a posibilidade de enviar a solicitude de inscri-
ción de forma telemática para aquelas persoas que necesiten escribirse no Sistema Naciona de Garantía 
Xuvenil,  
 
 Comproba aquí se cumples los requisitos para poder rexistrarte 
 Máis información sobre o Programa de Garantía Xuvenil  

 

AXUDAS  OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONDUCCIÓN 
PRORAMA GARANTÍA XUVENIL  

Importe da axuda: 400 euros para a obtención do permiso de condución de clase B e de 650 € para o 
permiso de clase C. O importe da axuda será acumulativo no caso de que unha mesma persoa solicite 

axuda para a obtención de ambos os permisos obxecto da orde.  
 
Máis información :http://bit.ly/2W6JQto 
                                                                              

 

           PROGRAMA PICE  
 
Dentro das accións de Garantía Xuvenil, a Cámara de Comercio da Coru-

ña, desenvolve o Programa de Integración e Cualificación para o Emprego 

( PICE). Cofinanciado polo Fondo Social Europeo, o Ministerio de Emprego 

e Seguridade Social, e as Cámaras de Comercio de España, está especial-

mente dirixido á inserción laboral de mozas entre 16 e 29 anos. 

Máis información: https://bit.ly/2WmSnYS  VOLVER AO ÍNDICE 

Reiníciase o prazo para solicitar as axudas para a obtencións dos permisos de condución das clases B e C. 

             Prazo até o 31/07/2020 

https://www.aedlsada.gal/
https://loentiendo.com/como-inscribirse-en-la-garantia-juvenil/#%C2%BFCuales_son_los_requisitos_para_que_un_joven_se_pueda_apuntar_a_la_Garantia_Juveni
https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action
http://bit.ly/2W6JQto
https://bit.ly/2WmSnYS
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CURSO “TELEASISTENCIA”  
 
Familia Profesional: Servizos Sociocul-
turais e á Comunidade  
Código do Curso: SSCG074PO  
Horas de curso :50  
Data Prevista:02/06/2020 – 
06/07/2020  
Total alumnos:23  
Modalidade Teleformación  
Dirixido a :Traballadores Ocupados, ER-
TE, Autónomos  

 
Máis información : https://bit.ly/3dlg8Xi  

 

 

 FORMACIÓN CONSTRUCIÓN 4.0 
 

 
Dirixido a todas as persoas do sector da construc-
ción que queiran evolucionar o seu traballo cara 
ao dixital 
 
Aprenderán como unha estratexia de Marketing 
Dixital pode axudarlles a mellorar a súa competi-
tividade no sector, como cun smartphone poden 
xestionar todos os seus proxectos desde calquera 
lugar sen ter que estar na oficina ou como Big Da-
ta e IoT están a cambiar o sector.                                                                                                                                                                                          
 

 
Máis información:https://bit.ly/2xLvvZN    
 
 

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/3dlg8Xi
https://bit.ly/2xLvvZN
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Nova convocatoria do curso de 
preparación por teleformación 
para a obtención do CODIX 

 CODIX Que é? É a certificación galega de competencias dixitais en ofimática, un documento 

que acredita posuír a combinación de coñecementos, capacidades e aptitudes no ámbito das 

tecnoloxías da información e as comunicacións que as persoas precisan para desenvolverse 

con eficacia e eficiencia no manexo de aplicacións ofimáticas na xestión da información e a do-

cumentación.  

 O prazo de inscrición desta nova convocatoria de preparaicón por teleformación para obten-
ción do CODIX: dende o venres 29 de maio ata  o xoves  04 de xuño inclusive. Unha vez finali-
zado o prazo de inscrición, realizarase o sorteo público de extración das letras dos apelidos pa-
ra a establecer a prelación por orde alfabética e se publicará a relación provisional de persoas 
admitidas con dereito a matriculación na páxina web da rede CeMIT así como un número ade-
cuado de reservas.  

 Plan Formativo Ofimático de Galicia: Durante as 12 semanas de duración deste curso, as per-
soas matriculadas formaranse nos contidos que compoñen o Plan Formativo Ofimático de Gali-
cia, composto actualmente polas cinco unidades nas que se estrutura o módulo formativo 
MF0233_2 «Ofimática» (190 horas) do Repertorio Nacional de certificados de profesionalida-
de: 

                Sistema operativo, busca da información: Internet/intranet e correo electrónico (30 horas) 

               Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base (50 horas) 

               Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. LibreOffice Impress  

                (30  h).     

               Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer. (30 horas) 

               Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc (50 horas) 

A preinscrición neste curso e demais trámites relacionados co mesmo se realizarán exclusivamente 
a través de internet, por medio dun enlace que figurará nesta páxina web da rede CeMIT: 

 (https://cemit.xunta.gal)  

https://www.aedlsada.gal/
https://cemit.xunta.gal/
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SECTOR SEGURIDADE PRIVADA  
CURSO  
SEAD006PO ACTUALIZACIÓN VI-
GILANTE DE SEGURIDAD 

 

Duración:  20 h  

Prazas:  30  

Modalidade:  Presencial/teleformación  

Centro de Formación Praxis 

Mis información: https://bit.ly/3dtZO6x  

CURSOS SECTOR SEGURIDAD PRIVADA 
 
En modalidade presencial a través da aula VIRTUAL, sen 

acudir ao centro de formación.  

É necesario dispoñer de móbil ou ordenador para man-

ter a conexión durante as sesións. 

  

 
Máis información e inscrición:https://bit.ly/36fPNHn  

 

 
 
 
 

 

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/3dtZO6x
https://bit.ly/36fPNHn
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CURSOS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA (FORMACIÓN AFD) 
 

Cursos de formación AFD (destinados a persoas en situación de desemprego).  
Podes ver as accións formativas que se van a impartir na seguinte ligazón: 

 https://bit.ly/2FQ3Nfr  

Requisitos de acceso: 
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 3: Bacharelato ou equivalente, Certificado Profesionalidade de nivel 3, Certificado de 

Profesionalidade de nivel 2 da mesma familia profesional, ter aprobadas competencias clave de N3. 

 

Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 2: ESO ou equivalente (ou ter aprobadas probas de acceso á universidade, ter aproba-

das as competencias clave correspondentes, outro certificado de nivel 2, ou outro certificado de  nivel 1 da mesma especialidade) 

 

Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 1: non se esixen requisitos 

 

Máis accións formativas: https://bit.ly/2FQ3Nfr      

TÍTULO CONCELLO INICIO HORAS 

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións 
sociais CORUÑA, A 

PENDENTE  

DATA 468 

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións 
sociais CORUÑA, A 

PENDENTE  

DATA 468 

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web CORUÑA, A 

PENDENTE  

DATA 608 

Docencia da formación profesional para o emprego CORUÑA, A 

PENDENTE  

DATA 398 

Docencia da formación profesional para o emprego OLEIROS 

PEDENTE  

DATA 398 

Fabricación e montaxe de instalacións de canalización indus-
trial OLEIROS 

PENDENTE  

DATA 548 

Fabricas de albanelería ARTEIXO 

PENDENTE 

 DATA 568 

Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonori-
zación de locais e circuíto pechado de televisión CULLEREDO 

PENDENTE  

DATA 428 

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas ARTEIXO 

PENDENTE  

DATA 658 

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais CORUÑA, A 

PENDENTE  

DATA 448 

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/2FQ3Nfr
https://bit.ly/2FQ3Nfr
http://emprego.xunta.gal/portal/gl/buscador-formacion.html?csrf=8581ea8ff732d02f5376f2105415df5255c2330b&idProv=15&codAyuntamiento=&codEspecialidad=&selectorFormacion=T&tipoFormacion=T&compromisoContratacion=T&ord=TITULO
http://emprego.xunta.gal/portal/gl/buscador-formacion.html?csrf=8581ea8ff732d02f5376f2105415df5255c2330b&idProv=15&codAyuntamiento=&codEspecialidad=&selectorFormacion=T&tipoFormacion=T&compromisoContratacion=T&ord=CONCELLO
http://emprego.xunta.gal/portal/gl/buscador-formacion.html?csrf=8581ea8ff732d02f5376f2105415df5255c2330b&idProv=15&codAyuntamiento=&codEspecialidad=&selectorFormacion=T&tipoFormacion=T&compromisoContratacion=T&ord=DATA
http://emprego.xunta.gal/portal/gl/buscador-formacion.html?csrf=8581ea8ff732d02f5376f2105415df5255c2330b&idProv=15&codAyuntamiento=&codEspecialidad=&selectorFormacion=T&tipoFormacion=T&compromisoContratacion=T&ord=HORAS
javascript:$('#cual8').toogle();
javascript:$('#cual8').toogle();
javascript:$('#cual10').toogle();
javascript:$('#cual10').toogle();
javascript:$('#cual32').toogle();
javascript:$('#cual38').toogle();
javascript:$('#cual44').toogle();
javascript:$('#cual48').toogle();
javascript:$('#cual48').toogle();
javascript:$('#cual50').toogle();
javascript:$('#cual64').toogle();
javascript:$('#cual64').toogle();
javascript:$('#cual66').toogle();
javascript:$('#cual72').toogle();
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FORMACIÓN GRATUÍTA  PARA PERSOAS TRABALLADORAS E DESEMPREGADAS 

 
 

 AULA MENTOR: formación dirixida a persoas adultas que desexen ampliar as súas competencias persoais e profesionais.  
            

              Inscrición e máis información en : http://bit.ly/35t22OI 

 FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN: Cursos gratuítos para ocupados titulares da tarxeta profesional da construción:  
 
              Inscrición e máis información en: https://bit.ly/2GRLngw 
 

 GRUPO MÉTODO: Cursos gratuítos para persoas traballadoras do sector privado e persoas desempregadas  de teleformación.  
 
               Inscrición e mais información en: https://bit.ly/2yxvPLz  
 

 GRUPO FEMXA : Plans de formación dirixidos prioritariamente a traballadores ocupados e autónomos  
 
              Inscrición e mais información en: https://bit.ly/2lUjOcU 

 CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD (CIS): Cursos gratuítos para persoas traballadoras do sector privado en activo. Formación Pre-
sencial relacionada coa área de SEGURIDADE 

 
               Inscrición e mais información en: https://bit.ly/2rTRDtV 
 

 FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (FUNDAE) :Cursos gratuítos para persoas traballadoras e desemprega-
das. 

 
               Inscrición e mais información en:http://bit.ly/2MZdT0W  
 
 

 CENTRO DE NOVAS TECNOLOXÍAS DE GALICIA (CNT) : Oferta para o primerio semestre del 2020 ,32  cursos de formación especiali-
zada destinados a persoas desempregadas ou ocupadas profesionais da informática.Modalidades de impartición, presencial ou on 
line. 

 
              Inscrición e mais información en: https://lnkd.in/da9fPmi 
 

 GRUPO EUROFORMAC: Cursos on line gratuitos para persoas traballadoras ocupadas e autónomos  
 
              Inscrición e mais información en: https://bit.ly/2LER3xd 
 

 AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNÓLOXICA (AMTEGA) : formación on line gratuita 
                 
             Inscrición e mais información en: https://bit.ly/2NbEWbS 
 

 GRUPO  ADAMS: Cursos gratutitos para persoas traballadoras en Galicia 
 

              Inscrición e mais información en: http://bit.ly/37GuBtO  

VOLVER AO ÍNDICE 

https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/35t22OI
https://bit.ly/2GRLngw
https://bit.ly/2yxvPLz
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-convocatoria-estatal?utm_source=Difusi%C3%B3n%20CSIF&utm_medium=mail
https://bit.ly/2rTRDtV
http://bit.ly/2MZdT0W
https://emprego.xunta.es/cntxes-pro/web/cntg
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/index.php?utm_source=FacebookAds_InstagramAds&utm_medium=OCUPADOS%20GALICIA%20TODOS%202018&utm_campaign=sb18&utm_content=Anuncio%20Rosa%20Imagen%20Mujer
https://amtega.xunta.gal/es/las-tic-para-ti
http://bit.ly/37GuBtO
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                                          OFICINA DO EMPREGO AUTÓNOMO 
 

Desde a Oficina Virtual do Emprego Autónomo poderás acceder aos seguintes contidos: 

 Axudas ao emprego autónomo 

 O bono autónomo 

 Acceso á Rede de Persoal Técnico 

 Información, asesoramento e mentoring 

 Formación e mellora das competencias 

 Ofertas de colaboración 

 Seguridade e Saúde Laboral 

 

 Máis información: http://oficinadoautonomo.gal/es  

GUÍA   
Guía práctica con preguntas 

máis frecuentes sobre as me-

didas adoptadas para os autó-

nomos polo “Ministerio de in-

clusión, Seguridad Social y Mi-

graciones” 

 Prema aquí para vela: 

                                           https://bit.ly/2VkRob2 

 

NORMATIVA COVID-19: TRABALLADORES AUTÓNOMOS/AS 
 

Código electrónico que recolle toda a normativa relaciónada con traballadores/as 
autónomos e o  COVID-19. 
 

Podese consultar ou descargar aquí  

 
   

 

GUÍA   
Guía con todas as axudas e prestacións pa-
ra autónomos afectados polo COVID  

 
Consultas de axudas  

e prestacións: https://bit.ly/3gm1zVn 

 

https://www.aedlsada.gal/
http://oficinadoautonomo.gal/es
https://bit.ly/2VkRob2
https://bit.ly/3bIL8j8
https://bit.ly/3gm1zVn
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MEDIDAS PARA REDUCIR COSTES OPERATIVOS DE PEMES E AUTÓNOMOS 
  

MEDIDAS FISCAIS 
 
 POSIBILIDADE DE RENUNCIAR DURANTE O ANO 2020 AO RÉXIME DE MÓDULOS : Os traballa-

dores autónomos nesta modalidade poderán calcular os seus rendementos en 2020 por estima-
ción directa en IRPF e IVE/IVE  

 
  IVE-IRPF-MODULOS: Non se terá en conta do computo de cada  trimestre como días de exerde 

actividade, aqueles en os que estivese vixente o estado de alarma.  
 
 IMPOSTO DE SOCIEDADES: Pago a conta para obgarigaddos con volume de operacións inferior a 

600.000 euros no ano 2019.Podrán aplicar unha porcentaxe á parte da base impoñible dos 3, 9 
ou 11 primeiros meses de 2020, deducindo as bonificacións, retencións e ingresos a conta prac-
ticados sobre os ingresos do contribuínte, así como os pagos fraccionados efectuados – a por-
centaxe para entidades con tipo gravame xeral (25%)  e pasará ao 17%. 

 
 NOVOS TIPOS DE IVE."IVE cero" á subministración de produtos sanitarios en entidades públicas 

sen ánimo de lucro e centros hospitalarios. Redución ao 4% do IVE  para libros, revistas e xornais 
electrónicos.  

 
            Máis información:RDL. 15/2020 do 21 de abril de 2020 
 

VOLVER AO ÍNDICE 

MEDIDAS ENCAMIÑADAS AO APOIO A AUTÓNOMOS E PEMES CONCELLO DE SADA 
 
 
 Aprazamento, fraccionamento ou condonación dos impostos, recibos e taxas municipais.  
 
 Estudo das demandas para flexibilizar o pagamento de alugueiros e concesións municipais  
 
 O Concello de Sada  aprobou destinar un millón de euros a adopción de medidas extraordina-

rias para minimizar a incidencia da crise sanitaria do coronavirus COVID-19 no tecido producti-
vo local, e reducir o impacto social causado por esta pandemia.  

 
            Máis información: https://bit.ly/2zYGPlJ  
 

https://www.aedlsada.gal/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf?utm_campaign=covid-19-9-1&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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MERCANTIL: FORMULACIÓN E APROBACIÓN DE CONTAS ANUAIS 
 

 31 de agosto de 2020 prazo máximo para formular as contas anuais do exercicio 2019. Esta 
medida   afecta as sociedades cuxo exercicio coincide co ano natural.  

 
 Prazo máximo para que a Xunta Xeral aprobe as contas será o 31 de outubro de 2020. Esta me-

dida afecta as sociedades cuxo exercicio coincide co ano natural.  

VOLVER AO ÍNDICE 

  TRIBUTARIO: IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES 

 Pazo para autoliquidar o imposto de Sociedades :Do 1 ao 25 de xullo para aquelas sociedades 

cuxo período impositivo coincida co ano natural.  

 Se o 25 de xullo de 2020 a entidade non aprobase contas a declaración realizarase coas contas 
anuais formuladas. 

   LABORAL E SEGURIDADE SOCIAL  
 
 As prestacións de Seguridade Social do persoal de centros sanitarios ou socio-sanitarios que 

contraesen COVID-19 recoñécense como derivadas de accidente de traballo.  
 
 O prazo de tramitación dos procedementos polo FOGASA será de tres meses e o silencio admi-

nistrativo será estimativo . 
 
 Para acceder á prestación por desemprego dos artistas en espectáculos públicos non será ne-

cesario acreditar que a falta de actividade deriva da pandemia. A prestación poderá ser sus-
pendida e renovada para realizar algún traballo.  

 
 Concederase unha autorización de residencia e traballo por dous anos (renovable outros dous) 

a aqueles mozos estranxeiros que tiveran contrato  no sector agrario durante a vixencia do RD
-lei 13/2020. 

             

MEDIDAS DE CARÁCTER  MERCANTIL, TRIBUTARIO,LABORAL E DA SEGURIDAD SOCIAL 

        RECOLLIDAS NO RDL 19/2020 DE 26 DE MAIO 

                                                

https://www.aedlsada.gal/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf?utm_campaign=covid-19-13-2&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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CONSELLERÍA DE EMPREGO,ECONOMIA E INDUSTRIA AXUDAS A CONTRATACIÓN  

 

 
 PROGRAMA EMPREGA XUVENTUDE  DE INCENTIVOS  Á CONTRATACIÓN E FORMACIÓN DE PERSOAS MO-

ZAS  Máis información: http://bit.ly/2ZUM4fo  
 
  PROGRAMA EMPREGA DISCAPACIDADE E EXCLUSIÓN Máis información :  http://bit.ly/37N6RUV  
 
 PROGRAMA EMPREGA MULLERES, INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA E A FORMACIÓN DE 

MULLERES DESEMPREGADAS   Máis información: http://bit.ly/36xx1uy 
 
 PROGRAMA DE INCENTIVOS A CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DAS PERSOAS DESEMPREGADAS DE 

LONGA DURACIÓN. Máis información: http://bit.ly/36i58We 
 

 AXUDAS PARA A CONCILIACIÓN POR MATERNIDADE OU PATERNIDADE DA PERSOA TRABALLADORA 
AUTÓNOMA (Código de procedemento TR341 R) Máis información: http://bit.ly/386F9Tm  

 
  PROGRAMA DO BONO NOVA OPORTUNIDADE DAS PERSONAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS(Código do 

procedemiento TR341T) Máis información : http://bit.ly/31lcEyU 
 
 PROGRAMA DO BONO RENOVA OS NEGOCIOS DAS PERSONAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS(Código de 

procedemento TR341S) Máis información : http://bit.ly/2OjktzV 
 
 PROGRAMA DEL BONO DE LAS PERSONAS AUTÓNOMAS (Código  do procedemento TR341Q) Máis infor-

mación: http://bit.ly/3b81NNd 

 
BONIFICACIÓNS E REDUCIÓNS A CONTRATACIÓN LABORAL 

 

 Guía de Bonificacións e Reducións á Contratación Laboral actualizada coas 
últimas medidas fronte ao  COVID-19  

 Prema aquí para vela 
                    https://bit.ly/39pkyK1 

 

 AVAIS ICO PARA DAR LIQUIDEZ A PEMES E AUTÓNOMOS 
AFECTADOS POLAS INCIDENCIAS ECONÓMICA DO COVID-19 

Máis información: https://bit.ly/36ka2Un  
  

VOLVER AO ÍNDICE 

https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/2ZUM4fo
http://bit.ly/37N6RUV
http://bit.ly/36xx1uy
http://bit.ly/36i58We
http://bit.ly/386F9Tm
http://bit.ly/31lcEyU
http://bit.ly/2OjktzV
http://bit.ly/3b81NNd
https://bit.ly/39pkyK1
https://bit.ly/39pkyK1
https://bit.ly/36ka2Un
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               CURSO ONLINE:  TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA: VALORACIÓN E NEGOCIACIÓN  

    
 Este curso está acreditado por Alliance of Technology Transfer Profes-

sionals ( ATTP) e Certificación e proporciona 15 puntos para a obtención 

dá acreditación Registered Technology Transfer Professional ( RTTP). 

Máis información: https://bit.ly/3dq9XS5 

PROGRAMA DE TELEFORMACIÓN  
 

A ESTRATEXIA DE INTERNACIONALIZACIÓN  
ANTE A COVID 19 

 
 
 

 
  Programa formativo online gratuíto de apoio á internacionalización dixital dirixido a autónomos/as 

e pemes que desexen abordar cambios nas súas estratexias de introdución e consolidación das 
vendas nos mercados exteriores.  

 Mediante oito talleres de orientación práctica e titorías individuais con expertos, esta iniciativa 
proporcionará ás persoas participantes capacitación neste eido, un servizo personalizado de orien-
tación e o acceso á rede de contactos profesionais do Igape en diferentes países. 

                                                                                                                
Inscrición: https://bit.ly/3efEamw  

 
 

 CURSO: 
                AUTÓNOMOS DIXITAIS 
                                                                                                             

Máis información e inscrición: 

                                      https://bit.ly/2ztv8mX  

  

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/3dq9XS5
https://bit.ly/3efEamw
https://bit.ly/2ztv8mX
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PROGRAMA RE-ACCIONA  

 

 

 

 

 

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de ser-

vizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos re-

tos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e 

incorporar novos coñecementos ás súas estruturas.  

O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor 

de catro eixes de competitividade:a estratexia, a profesio-

nalización, a dixitalización e a innovación. 

Desde o Igape, Amtega e Gain préstase un apoio económico 

subvencionando nun 80 % do custo total do servizo.  

Convocatoria aberta ata ó 02/07/2020 

 

Máis información: https://bit.ly/2XUtIdV   

                                  https://bit.ly/3duHevg  

ASESORAMENTO A PEMES -  COVID 19 

-Formación e asesoramento a pemes a través de EOI para contra-

rrestar os efectos  COVID-19 

   Máis información: https://bit.ly/2SW1eif   

  

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/2XUtIdV
https://bit.ly/3duHevg
https://bit.ly/2SW1eif
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AUTÓNOMOS E EMPRESAS 

PEL 2020 

 PLAN EMPREGO LOCAL 2020  DEPUTACION DA CORUÑA 

Liñas de Axuda 
 

 LIÑA PEL EMPRENDE INVESTIMENTO 
 
 LIÑA PEL PEMES CREACIÓN E AMPLIACIÓN 
 
 LIÑA PEL PEMES MANTEMENTO 
 
 

As solicitudes presentaranse de xeito telemático, a través da aplicación SUBTEL, que se pode atopar na 
páxina web da Deputación da Coruña (www.dacoruna.gal).Pendente de comunicar a nova dalta límite para 
enviar as solicitudes. 
Estan a súa disposición para calquera dúbida, aclaración ou consulta no correo pel@dacoruna.gal e no Tel. 
981 080 509 
 

Máis información: https://bit.ly/2VIrlK9 

 

VENTANILLAS ÚNICAS EMPRESARIAIS 
PUNTOS DE ATENCIÓN Á PERSOA EMPRENDEDORA 

 
A través do punto de atención da túa Cámara de Comercio, podes acceder a:  

 Asesoramento integral para crear a túa empresa:  

 Apoio no deseño do teu plan de negocio  

 Orientación sobre formas xurídicas para constituír a túa empresa 

 Información sobre axudas e subvencións 

 Realización dos trámites necesarios ante as Administracións 

 

 Máis información: https://bit.ly/2zCqvET  

VOLVER AO ÍNDICE 

Reabre  o prazo para solicitar Plan de Emprego Local (PEL) 
                                                     Prazo aberto até o   11/06/2020 

https://www.aedlsada.gal/
http://www.dacoruna.gal
mailto:pel@dacoruna.gal
https://bit.ly/2VIrlK9
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/ventanilla-unica-empresarial-punto-de-atencion-al-emprendedor
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AXUDAS E SUBVENCIÓNS –EMPRENDEMENTO 

FUNDACIÓN FONTE 
 

Fundación sen ánimo de lucro, disposta a axudar á posta en marcha de novos proxectos empresariais, 
aportando: 
 
 Experiencia, asesoramento e financiación a novas empresas. 
 Provéndo de fondos de axuda ao emprendemento mediante en-

tradas no capital da nova empresa, de calquera sector ou activi-
dade, me diante a dotación dun fondo patrimonial da Fundación. 

 
Máis información: http://bit.ly/2rZKj3M  
 

 

EMPRENDEMENTO 

AXUDAS DO GALP GOLFO ARTABRO SUR 
 

O GALP Golfo Ártabro Sur ten  aberto o prazo de solicitude de axudas para todos 
aqueles proxectos que: Contribúen aos obxectivos da Estratexia de Desenvolvemen-
to Local Participativo (EDLP) do GALP Golfo Ártabro Sur Estean localizados no ámbi-
to territorial elixible do GALP Golfo Ártabro Sur. Sexan viables técnica e economica-
mente. Se axusten á normativa sectorial (comunitaria, estatal e autonómica) que 

resulte de aplicación para cada tipo de proxecto.  
 
TIPOLOXÍA DE PROXECTOS: 
 
- PROXECTOS PARA INVESTIMENTO PRODUTIVO: Actividades que supoñen a realización dunha 

actividade económica, tendentes á produción de bens ou servizos e que supoñen unha creación e/ou 
mantemento de emprego. 

 
- PROXECTOS PARA INVESTIMENTO NON PRODUTIVO: Os que non supoñan o inicio ou desen-

volvemento dunha actividade económica. Así mesmo, terán este carácter os proxectos de interese públi-
co que, mesmo constituíndo unha actividade económica ou estando afectados a unha actividade econó-
mica, non incidan sobre o réxime de competencia no territorio de que se trate. 
 

 
Máis información: http://galpgolfoartabrosur.blogspot.com/  
 

 

VOLVER AO ÍNDICE 

https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/2rZKj3M
http://galpgolfoartabrosur.blogspot.com/
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FOMENTO ECONOMIA  SOCIAL-COWORKING– VIVEIROS DE EMPRESAS 

FOMENTO ECONOMIA SOCIAL 
 

PROGRAMA I: FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS ( PROCEDIMENTOTR802 G) 
  
Máis información : http://bit.ly/2RdFv4L   
 
PROGRAMA II: FOMENTO DO ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOAS SOCIAS (PROCEDEMENTO TR802J) 
 
 Máis información: http://bit.ly/2G7QfeE  

COWORKING 

ESPAZO DE TRABALLO  (COWORKING) DO PAZO DE ARENAZA 

O Coworking Pazo de Arenaza é un espazo de traballo provincial de carácter público, que facilitará ás persoas  

usuarias, a posibilidade de dispoñer dun espazo dotado dunha serie de servizos e infraestruturas comúns que, pro-

piciando a relación con outras empresas e/ou profesionais nunha situación similar, melloren as súas posibilidades 

de crecemento, consolidación e éxito empresarial. 

Localización: Parroquia de Iñás, lugar de Campamento, Carretera Nacional N-VI, 15.171,Oleiros (A Coruña). 
 
Máis información: https://bit.ly/2m9Rvr0 

EMPRENDE CULTURA GAIÁS (COWORKING) DA CIDUDADE DA CULTURA E AGADIC 

O Coworking  Emprende Cultura Gaiás (Ciudade da Cultura e AGADIC) está destinado a empresas culturais. Ten en-

tre outros servizos os  de turorización, formación, coñecemento o  de networking e creative camps. 

Localización: Ciudade da Cultura Santiago de Compostela. 

 

Máis información: http://bit.ly/2SUwsqJ  

VIVEIROS DE EMPRESAS 
 

 CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS (POLÍGONO 
DE A GRELA)  

             
           Máis información: http://bit.ly/35w5urY 
 

 VIVEIRO DE EMPRESAS DA CÁMARA DE COMER-
CIO 

 
            Máis información: http://bit.ly/2SYWHw4 
 

 MANS (FUNDACIÓN PAIDEIA) 
 
            Máis información:http://bit.ly/36saxLm 

 
 
 
 
 
A través da Rede Eusumo: 
 
 Prestase apoio directo á creación e consolida-

ción de emprego 
 Póñense a disposición das persoas e entidades 

interesadas medios para o emprendemento 
 Impúlsase o modelo empresarial no ámbito local 
 
Máis información:https://bit.ly/2MrYmG9  
 

https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/2RdFv4L
http://bit.ly/2G7QfeE
https://arenaza.pel.gal/es/events
http://bit.ly/2SUwsqJ
http://bit.ly/35w5urY
http://bit.ly/2SYWHw4
http://bit.ly/36saxLm
https://bit.ly/2MrYmG9
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PERSOAS EMPREGADAS DO FOGAR 

 

COTIZACIÓN RÉXIME EMPREGADAS/OS DE FOGAR 2020 

 Prema neste enlace:    https://bit.ly/2GV0Lcq 

 

SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA PERSOAS EMPREGADAS DO FOGAR 

 Prema no enlace:  https://bit.ly/3dpv06T 

 Máis información: https://bit.ly/3cwRaEd 
 

GUÍA PERSOAL EMPREGADO DO FOGAR 2020 :  https://bit.ly/2WrErvn  
 

 

CREACIÓN DE CANLE PARA A COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS AGROALIMENTARIOS 

A  Conselleria do Medio Rural  crea unha canle alternativa para a comercialización de produtos agrogan-

deiros de proximidade con motivo da suspensión de actividades comerciais derivada pola declaración do 

estado de alarma. 

Máis información : ORDE do 30 de abril de 2020  

 

 

MEDIDAS SECTOR AGROALIMENTARIO E PESQUEIRO FRONTE COVID-19 

VOLVER AO ÍNDICE 

LEXISLACIÓN NACIONAL SECTOR AGRARIO E 

PESQUEIRO 

(Actualizada ao 13 de maio de 

2020) 

                                            https://bit.ly/2LsiPu1                                                              

GUÍA PRÁCTICA PARA O SECTOR AGROALI-
MENTARIO E PESQUEIRO, COVID-19 
 
                       
 
 
  https://bit.ly/360GtqI  

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/2GV0Lcq
https://bit.ly/2RQq4zv
https://bit.ly/3dpv06T?fbclid=IwAR0b3JZFq93oN3l8otncel-FYG3DEwiTiCJ5AxKhjm9Hjay1twLpBGOfPx8
https://bit.ly/3cwRaEd
https://bit.ly/2WrErvn
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200504/AnuncioG0426-300420-0001_gl.html
https://bit.ly/2LsiPu1
https://bit.ly/360GtqI
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COÑECE chave 365 

   PARA QUE SERVE  chave 365? 

   COMO PODES SOLICITALA? 

    VÍDEO EXPLICATIVO 

Máis información 

 
COÑECE Sede Electrónica  Concello de 
Sada 
PARA QUE SERVE? 
COMO PODES EMPREGALA? 
VIDEO GUÍA TRAMITACIÓN ONLINE 

 

Máis información 
 
 

           

    

            COÑECE  Cl@ve 

           PARA QUE SERVE Cl@ve?  

          COMO PODES SOLICITALA? 

             VIDEO EXPLICATIVO  

      Máis información 

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/3bm1vSM
https://sede.sada.gal/opencms/gl/ayuda/index.html#faq1
https://www.youtube.com/watch?v=SZAnGB1yuLY
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COÑECE a aplicación MOBEM 

PARA QUE SERVE? 

PRESENTACIÓN DA APLICACIÓN 

                                                      

COÑECE  Sistema RED” 

PARA QUE SERVE ? 

 

VIDEO EXPLICATIVO 

 
 
 

           

    

COÑECE a Oficina Virtual do  SPEG  

PARA QUE SERVE? 
ALTA NA OFICINA VIRTUAL SPEG 
 
 
 

VOLVER AO ÍNDICE 

https://www.aedlsada.gal/
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/?option=com_content&view=article&id=95#a-primeira-vez-que-accedes
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-red/4752879/
https://emprego.xunta.gal/portal/gl/20-quen-somos/quen-somos-gl/334-oficina-virtual-acceso-usuario-gl.html
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COÑECE a firma electrónica 

PARA QUE SERVE? 

VIDEO EXPLICATIVO 

 

                                                      

COÑECE o DNI electrónico 
PARA QUE SERVE? 
VIDEO EXPLICATIVO 
` 
 

           

    

COÑECE o asistente virtual  

                   da Seguridade Social  

PARA QUE SERVE? 
 
VIDEO EXPLICATIVO 

               
COÑECE o 017 
 PARA QUE SERVE?                    
MÁIS INFORMACIÓN 
` 
 

           
VOLVER AO ÍNDICE 

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/3fJkfyf
https://bit.ly/3dCaCz8
https://bit.ly/2SVPMmu
https://www.youtube.com/watch?v=0Bxn1qX1CHc
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INFORMACIÓN 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR E DE GRAO 

MEDIO: NOVAS DATAS PARA A REALIZACIÓN DAS 

PROBAS DE  ACCESO 

 Probas acceso ciclos de grao medio: 10 de xuño 

 Probas acceso ciclos de grao superior: 11 de xuño 

     OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS CELGA  

CONTINUA O PRAZO DE PESENTACIÓN DE SOLICITUDES DAS PROBAS  

 

  Se continúa o prazo de presentación de solicitudes e se adía a realización das probas convocadas me-
diante a Resolución do 6 de marzo de 2020 para a obtención dos certificados de 
lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2020  
(código de procedemento PL500C). 
 
Datas das probas: (septembro ou outubro)  
 
Prazo presentación solicitudes: desde 28/05/2020 ata 16/07/2020 

 

 OPOSICIÓNS EDUCACIÓN XUNTA DE GALICIA  
 
O día 1 de xunio figura como probable data  para a apertura do prazo para presentar solicitudes  no 

proceso selectivo  das oposicións de educación da Consellería de Educación de Galicia. 

 

Máis información:https://bit.ly/3c6qGrZ  

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/3c6qGrZ
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INFORMACIÓN 

CENTROS INSERCIÓN SOCIO-LABORAL TELÉFONO 

 

WEB 

 

ACCEM GALICIA 
981 168 897 https://www.accem.es/ 

Prz. Jose Toubes Prego nº1, 2º A Coruña  

CENTRO DE ATENCIÓN HOGAR CÁRITAS 
981 235 789  https://www.caritascoruna.org/areas-2/59-centro-hogar.html 

R. Reyes Magos nº 12 . A Coruña 

CENTRO FORMACIÓN CARITAS VIOLETAS 
981 287 990 https://www.caritascoruna.org/formacion/violetas.html 

R/ Violetas nº 36, A Coruña 

CRUZ ROJA 
981 221 000 https://www.cruzvermella.org/sedes/?provincia=a-coruna 

R/ Cruz roja nº 1, A Coruña 

ECODESARROLLO GAIA 
629 817 581 https://ecodesarrollogaia.org/ 

R/ Antonio Pereira nº3 baixo, A Coruña 

ECOS DO SUR 
881 965 692  https://www.ecosdosur.org/ 

Avd.de Finisterre 109, A Coruña 

EQUUS ZEBRA 
881 898 930  https://equuszebra.es/ 

R/   Entrepeñas  nº 47, A Coruña  

FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR 
981 102 978 https://fundacionjuans.org/ 

R/  Hospital mº  14 , A Coruña 

SOS RACISMO 

881 963 797  https://www.sosracismogalicia.org/ 

R/  Alcalde Lens nº 34 , A Coruña 

PRORROGA CERTIFICADOS DE GRAO DE DISCAPACIDADE                                                  

Prorrógase ata o 14 de marzo de 2021 a vixencia dás resolu-
cións e certificados de recoñecemento de grao de discapaci-
dade expedidos que se atopasen sometidos a revisión por ca-
ducidade durante ou ano 2020 
 
Unha vez finalizado ou estado de alarma hai que presentar 
igualmente a solicitude de revisión non caso de non telo fei-
to.  

https://www.aedlsada.gal/
https://www.accem.es/
https://www.caritascoruna.org/areas-2/59-centro-hogar.html
https://www.caritascoruna.org/formacion/violetas.html
http://www.cruzvermella.org/
https://www.ecosdosur.org/
https://equuszebra.es/
https://www.sosracismogalicia.org/
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INFORMACIÓN 

HABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESENVOLVER TRABALLOS DE ASISTENCIA PERSO-
AL OU AXUDA A DOMICILIO AINDA QUE SE CAREZA DE TITULACIÓN. 
 

No BOE do 25 de marzo do 2020 publicouse unha resolución da Secretaria de Estado de Dereitos 
Sociais na que se habilita a persoas con experiencia en coidado e atención a dependentes para 
desenvolver os traballos de asistencia persoal ou axuda a domicilio, ainda que carezan de titula-
ción, sempre e cando non houbese dispoñibilidade de demandantes de emprego con titula-
ción.Este réximen excepcional estará vixente por un prazo inicial. 
 
Máis información: https://bit.ly/3dt5YnX  
 

HOMOLOGACIÓN E CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS NON UNIVERSITARIOS  
 

Información do “Ministerio de educación y Formación Profesional”en relación cos procedementos 

de homologación e convalidación de Títulos e estudos estranxeiros de educación non universitaria. 

 
Máis información:  http://www.edu.xunta.gal/portal/familiasealumnado/titulos  

PROBAS DE SELECCIÓN PARA VIXILANTES DE SEGURIDADE E AS SÚAS ESPECIALIDA-
DES DE VIXILANTE DE EXPLOSIVOS E ESCOLTAS PRIVADOS  

As novas datas para inscrición as probas para vixilante de seguridade na terceira e cuarta convoca-
toria son as seguintes: 
3ª Convocatoria: desde o día 8 ata o día 19 de xuño do 2020 
4ª Convocatoria: desde o día 14 ata o día 25 de setembro do 2020 

Máis información: https://bit.ly/2XWiDdM  

CONVOCATORIA DA PROBA DE AVALIACIÓN DE APTITUDE PROFESIONAL PARA O 

EXERCIZO DA PROFESIÓN DE AVOGADO/A 

A proba celebrarase de forma en liña con calquera dispositivo con acceso a Internet, a través da 
plataforma AVEX da UNED/UNED, o día 4 de xullo de 2020, ás 9:00, hora peninsular, e consistirá 
nunha proba escrita obxectiva de contido teórico-práctico con contestacións ou respostas múlti-
ples, cuxo contido se axustará ás materias do anexo da Orde PCI/1261/2019, do 26 de decembro. 
 
Máis información: https://bit.ly/2yRGst7  

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/3dt5YnX
http://www.edu.xunta.gal/portal/familiasealumnado/titulos
https://bit.ly/2XWiDdM
http://emprego.aestrada.gal/index.php?option=com_k2&view=item&id=8918:convocatoria-da-proba-de-avaliacion-de-aptitude-profesional-para-o-exercizo-da-profesion-de-avogado-a&Itemid=205
http://emprego.aestrada.gal/index.php?option=com_k2&view=item&id=8918:convocatoria-da-proba-de-avaliacion-de-aptitude-profesional-para-o-exercizo-da-profesion-de-avogado-a&Itemid=205
https://bit.ly/2yRGst7
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COMPETENCIAS CLAVE 
 

Prazos de inscrición no procedemento de competencias clave 
(TR306A). 

 
Enlace da convocatoria: http://bit.ly/37YfBqY 
 
A Concellería de Promoción Económica, Turismo e Emprego do Concello de Sada a través da Axencia 
de Emprego e Desenvolvemento Local ( AEDL), organizará dentro do Plan de Formación Municipal 
para Emprego transporte gratuíto para a realización do exame de competencias clave que terá lugar 
en Silleda. 
No seguinte enlace podedes atopar material para a preparación das competencias clave  matemá-
ticas e lingua catelá nivel 2 e nivel 3.  https://bit.ly/2UtIaI2 

ESO MAIORES DE 18 ANOS 
 
Convocada para obtención do título de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) para maiores de 
18 anos. Prazo de matrícula será:Convocatoria de setembro: a proba celebrarase o día 4 de setembro de 2020 
en sesión de mañá e tarde).  
Enlaces para axudar a preparación  das unidades didácticas de educación secundaria para personas adultas:  
 
 http://www.edu.xunta.gal/portal/node/23204 ( en galego)    

  http://www.edu.xunta.gal/portal/node/7453  ( en castelán) 

PROBAS PARA OBTENCIÓN DO BACHARELATO MAIORES DE 20 ANOS 

Convocatoria 2020 para a obtención do título de bacharelato para maiores de 20 anos . 
 
 (Código procedemento ED534A)  

Máis información: http://bit.ly/2VqF8pT  VOLVER AO ÍNDICE 

 O prazo inscrición Competencias Clave reactivado  ata 
o día 9 de xuño do 2020 

https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/37YfBqY
https://bit.ly/2UtIaI2
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/23204
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/7453
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED534A
http://bit.ly/2VqF8pT

