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Boletín de emprego 

10 de xullo de 2019 

OFERTAS BOLSA EMPREGO MUNICIPAL 

IMPORTANTE: Accede ás ofertas deste apartado OFERTAS BOLSA EMPREGO MUNICIPAL indicando: 
1.– O número de oferta no asunto do correo a emprego@sada.gal  
2.– Os teus apelidos e nome no arquivo do teu CV, da seguinte maneira: CV APELIDOS NOME Exemplo CV LOPEZ GARCIA JUAN 

COCIÑEIRA/O 

Localidade: Sada.  
Requisitos: Necesítase cociñeira/o para cervexaría en Sada.   

Carné de manipulador de alimentos. 

Xornada completa. 

Contacto: Enviar Cv actualizado a emprego@sada.gal especificando 

no asunto “Oferta Nº 45/2019  Cociñeira/o” 

VOLVER AO ÍNDICE 

PERSOAL LABORES COCIÑA E LIMPEZA 

 
Localidade: Meirás ( Sada) 

Requisitos: Necesítase  persoal para labores de cociña e limpeza. 

Funcións: Elaboración menús, limpeza de cociña e utensilios, lim-

peza de estancias e mobiliario, lavado e pranchado de roupa. 

Xornada:  parcial ( 20 horas): 

                  Venres 9:00-14:00 

                  Sábado 10:00-15:00 

                  Domingo 10:00-15:00 

                  Luns 9:00 a 14:00 

Contacto: Enviar Cv actualizado a emprego@sada.gal especifican-

do no asunto “Oferta Nº 71 Persoal  labores cociña e limpeza” 

COCIÑEIRO/A 

 
Localidade: Meirás ( Sada) 

Requisitos:  Necesítase cociñeiro/a para substitucións de vacacións.  

Xornada: Luns a venres de 10:00-15:00 e de 18:30 a 21:00h 

Contacto: Enviar Cv actualizado a emprego@sada.gal especificando 

no asunto “Oferta Nº 70 cociñeiro/a” ENFERMEIRO/A 

Requisitos: Necesítase enfermeiro/a para traballar no campa-

mentos  en Perbes en réxime de interno . Mantemento e despra-

zamento a cargo da empresa. 

Contrato : temporal do 10 ao 20 xullo   

Contacto: Enviar Cv actualizado a emprego@sada.gal especifican-

do no asunto “Oferta Nº 77/2019 Enfermeiro/a 1” 

ENFERMEIRO/A 

Requisitos: Necesítase enfermeiro/a para traballar en campamento 

en Perbes en réxime de interno. Mantemento e desprazamento a 

cargo da empresa. 

Contrato : temporal do 21 xullo ao 31 xullo  

Contacto: Enviar Cv actualizado a emprego@sada.gal especificando 

no asunto “Oferta Nº 78/2019 Enfermeiro/a 2” 
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Boletín de emprego 

10 de xullo de 2019 

VOLVER AO ÍNDICE 

PRENSA 

ENCOFRADORES/AS  
Empresa ubicada en Coruña necesita 

encofradores/as con experiencia.  

Si te interesa llama de lunes a       

viernes, en horario comercial al        

637 279 854 

AXUDANTE COCIÑA  

El restaurante Xestal en la calle La 

Franja nº 38 (A Coruña) , necesita 

ayudante de cocina. Acude allí a 

entregar el CV 

ALBANEIS  
Zona de  Coruña se necesitan albañiles 

oficiales. Si es lo tuyo llama de lunes a 

viernes entre las 10:00 y la 13:00 al         

981 136 982 

CAMAREIRO/A 

AXUDANTE/A COCIÑA 

PERSOAL LIMPEZA 

Restaurante en Mera busca cama-

rero/a, ayudante/a de cocina y perso-

nal de limpieza.  

Más información en el 678 776 958 OFICIAIS DE PRIMEIRA  
Oficiales de primera: se necesitan, para 

colocación de aceras. 646.277.685 

OFICIAIS DE CARPINTERÍA  

Carpintería de ventanas de aluminio 

y PVC en Cambre busca oficiales 

para taller. Envía el CV a               

fabrica@ventanalesteplas.com 

INTERNA 

Se necesita interna para domicilio  en 

centro de la Ciudad de A Coruña 

Horario: de lunes por la mañana a 

viernes por la tarde 

Experiencia en tareas del hogar:  

limpieza, cocina, plancha 

Experiencia en el cuidado de perso-

nas mayores. 

Imprescindible referencia 

Enviar CV a:  

Apartado de correos 2345 

PERSOAL DE SALA E COCIÑA 

 El Bar & Grill 1906 de Arteixo    

busca personal de sala y cocina.  

Si te interesa, acude a entregar el CV 

a su local en la rotonda de Sabón 

CAMAREIRO/A  
COCIÑEIRO/A  

Se necesita camarero/a y cocinero/a para 

cervecería Sada.  

abordosada@gmail.com 

PERSOAL PARA REPARTO  

Repartidor: con carnet C y CAP, y para 

furgoneta, ambos con experiencia. CV: 

transporte.mercancia@hotmail.com 

CAMAREIRO/A  
Se necesita camarero para cervecería 

A Sella en Avenida Finisterre 225. 

( Coruña) . 

Turno de mañanas, domingos libres 

y con posibilidad de seguir trabajan-

do en la empresa, entregar CV en el 

local 

PERSOAL PARA FONTANERÍA  

Fontanero: seleccionamos para empresa de 

instalaciones y reparaciones.661.971.768 

AXUDANTE/A DE COCIÑA  
Restaurante en Teixeiro busca     

ayudante/a de cocina.  

Sábados y tardes de domingo libres, 

posibilidad de alojamiento. 

 Si te interesa llama a uno de estos 

números:620 699 303 o 616 714 973 

PERSOAL TÉCNICO DE FRÍO  

INDUSTRIAL  
Técnico de frío industrial y maquinaria de 

hostelería.  

Interesados llamar 609.819.527 

TAXISTA  
Oportunidad. Se traspasa licencia de 

taxi en Carral. 666.717.265  

CONDUTOR/A 
Con experiencia, carnet C, C1 y ADR. Zona 

Coruña y alrededores.670.586.080  

PERSOAL COÑECEMENTOS 

INFORMÁTICA 
Personal con conocimientos informá-

ticos: para manejar páginas web y 

programación. 

Experiencia sector automóvil. 

627.623.114 

mailto:fabrica@ventanalesteplas.com
mailto:transporte.mercancia@hotmail.com
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10 de xullo de 2019 

VOLVER AO ÍNDICE 

PORTAIS DE EMPREGO / REDES SOCIAIS 

CAMAREIRO/A  
Cervecería en Oleiros necesita Camareir@ 

de barra e comedor 

https://bit.ly/2NC6Mhx  

AUXILIAR AXUDA DOMICILIO 
Necesítase auxiliar axuda a domicilio con 

formación para a zona de Mesía,Curtis e 

Betanzos.  
Podes mandar o seo CV a :                     

info@badiaasistencial.es 

CAMAREIRO/A DE PISOS  
Necesítase camareiro/a de pisos para hotel 

en Oleiros. 
https://bit.ly/2FgVhW7  

CAIXEIRO/A 
VENDEDOR/A 

LOXÍSTICA 

Leroy Merlin, selecciona para as tendas da 

Coruña e Oleiros : caixeiro/a, vendedor/

a, persoal área loxística. 

https://bit.ly/QcsXrA  

COMERCIAL NACIONAL 

Necesítase Comercial para venda en 

territorio nacional 

https://cutt.ly/FT2Zlp 

AXENTE COMERCIAL  

SEGUROS 
El Corte Inglés selecciona axente     

comercial de Seguros.  

https://bit.ly/2TCkLl1 

AUXILIAR AXUDA A DOMICILIO 

Empresa especializada no coidado de  

persoas maiores selecciona un/ha auxi-

liar de axuda a domiclio para Carral. 

https://bit.ly/2xByikz 

PERSOAL DE MANTEMENTO 

El Corte Inglés selecciona Electricista con 

formación profesional. 

Non é imprescindible experiencia pero sí voca-

ción  ao servizo e total dispoñibilidade para 

traballar no noso Centro Comercial. 

https://bit.ly/2YJcSh9 

OPERARIO/A DE FÁBRICA 

Seleccionamos un Operario de fábrica 

( H/ M) para empresa do sector ali-

mentación situada en Sada.  

https://cutt.ly/zT2CrF 

CAMAREIROS/AS  
Selecciónanse camareiros/as con         

experiencia en sala para importante em-

presa do sector hostalaría na Coruña. 

https://bit.ly/2YqF0W9  

TELEOPERADOR/A 

Necesítase teleoperador/a de emisión 

para A Coruña 

https://cutt.ly/iT2XdA 

DEPENDENTE/A 
El Corte Inglés selecciona dependente/a 

para traballar nunha das grandes empresas 

do sector da moda como é Sfera. 

https://bit.ly/2YCA2pr 

TRABALLADOR/A SOCIAL 

Empresa especializada no coidado de  

persoas maiores selecciona un/ha traba-

llador/a social 

https://bit.ly/2NFORGN 

CARRETILLEIRO/A 

Seleccionase Carretillero/a, para impor-

tante empresa da Coruña, sector alimen-

tación/fresco. Imprescindible carné de 

carretilla elevadora e/ou retráctil, e expe-

riencia mínima de 2 anos. 

https://cutt.ly/kT26Yc 

CAMAREIRO/A 

Necesítase camareiro/a con experiencia 

para Sada. laterraza@laterraza.eu 

https://cutt.ly/dT2DbE 

PERSOAL ATENCION  

TELEFÓNICA 
Call center Coruña selecciona persoal 

con experiencia en atención telefónica 

para o sector bancario con experiencia na 

xestión de seguros 

https://cutt.ly/UT2JdP 

RESPONSABLE COMERCIAL 
Necesítase responsable comercial 

para oficina Adecco Coruña 

https://cutt.ly/nT2KHm 

XARDINEIRO/A 

Necesítase xardineiro/a para Cam-

bre. 

https://cutt.ly/2T2Mjl 

VENDEDOR/A 

Necesítase vendedor/a de xoias para 

vender nun mercado de artesanía que 

se celebra nas seguintes datas na   

Coruña: 7 ao 15 de agosto e 22 ao 27 

de agosto.  

Interesados mandar currículo a 

amoedomoreira@yahoo.es  

https://cutt.ly/2T28si 

VENDEDOR/A  

Mango, selecciona vendedor/a para a  

Coruña https://cutt.ly/QT9AEk 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/a-coruna/oferta-4025913?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.galejobs.com/oferta/camarera-o-de-piso-para-hotel-en-oleiros_5232
http://empleo.leroymerlin.es/mapa
https://www.galejobs.com/oferta/comercial-nacional_5348
https://empleo.elcorteingles.es/ECISeguros/job/CORU%C3%91A-Agente-Comercial-De-Seguros-Coru%C3%B1a-1-C-15005/509764101/
https://es-es.facebook.com/job_opening/331620467785371/?source=post_homepage_stream&__tn__=HH-R
https://empleo.elcorteingles.es/ECI/job/A-Coru%C3%B1a-Electricista-A-Coru%C3%B1a-C-15000/539590201/
https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/sada/operario-fabrica/055-007459
http://empleo.nortempo.com/buscar-ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=viewOffer&idOffer=15185&s
https://www.galejobs.com/oferta/teleoperador-a-de-emision_5349
https://empleo.elcorteingles.es/ECI/job/A-CORU%C3%91A-Dependientea-Moda-Sfera-Coru%C3%B1a-C-15000/504437601/
https://es-es.facebook.com/job_opening/2285609121754532/?source=post_homepage_stream&__tn__=HH-R
https://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_carretilleroa-frontal-en-la-coruna_ref_28330412.html
https://www.facebook.com/laterrazacafejazz/photos/a.1657552401123483/2325706057641444/?type=3&theater
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/call-center-banca-a-coruna/?ID=13173275-7cc3-4b1c-bb55-9c73d9d5c74e
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/responsable-comercial-adecco-a-coruna/?ID=5f474769-c090-45ef-8343-29fbbfac4c0f
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/a-coruna/jardinero-3931260
https://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_venta-de-joyeria-en-la-coruna_ref_27766307.html
https://mango-emea.jobs.net/es-ES/search?keywords=&location=a%20coru%C3%B1a
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VOLVER AO ÍNDICE 

PORTAIS DE EMPREGO / REDES SOCIAIS 

PERSOAL PARA MERCADOS  

MEDIEVAIS 

Peronal para traballar no verán nos     

mercados medievais 
https://bit.ly/2RSuGUC 

REPARTIDOR/A TELEPIZZA 

Telepizza en Cambre selecciona  

repartidor/a 

https://cutt.ly/vT9wdh 

COCIÑEIRO/ASISTENTE COCIÑA 

Necesítase cociñeiro/ asistente cociña para 

Sada. 

https://cutt.ly/jT9eIV 

OPERARIOS/AS DE PRODUCION 

Empresa en Cambre selecciona           

operarios/ as para procesar e envasar 

produto fresco e conxelado en liña de 

produción. 

https://cutt.ly/AT9rBD 

PERSOAL PARA SALA E  

COCIÑA  

Fogar do Santiso busca persoal perma-

nente e extras para sala e cociña en 

Oleiros, Allariz, Teo e Santiago.  

Manda o teu CV a :  
direccion@fogardosantiso.es  

https://bit.ly/2IlNSH9 OPERARIO/A PRODUCIÓN 

Necesítase operario/a de produción  sector 

alimentación  

https://cutt.ly/sT24XE 

PROMOTOR/A DE RECAMBIOS 

Empresa  de Venda de Recambios Ori-

xinais do Grupo Volkswagen,   seleccio-

na  xente con paixón pola  automoción e 

o mundo das vendas, con habilidades de 

comunicación e negociación, organiza-

da, polivalente e proactiva para o posto 

de PROMOTOR DE VENDAS, situado 

no   Polígono da Grela (A Coruña).  

https://cutt.ly/OT9DPJ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=423184108520368&set=a.140855933419855&type=3&theater
https://www.infojobs.net/cambre/repartidor-telepizza.-coruna.-cambre/of-ieb1b6f137146e79f7a97243933dac4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E36094064050
https://www.infojobs.net/sada/cocinero-asistente-cocina/of-if8787423364b05abd64d0eacf51ff7&applicationOrigin=Corporativas-DB
https://www.infojobs.net/cambre/operarios-produccion-alimentacion/of-icf7dd89b8b46fc8a77abe9cba70404?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E36094064050
https://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_operarioa-de-produccion---sector-alimentacion-en-la-coruna_ref_28330414.html
https://www.perezrumbao.es/trabajos/prom-recambiosco
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PORTAIS XERALISTAS  

Infojobs 

Galejobs 

Jobtoday 

Infoempleo 

Empleate 

Universia 

Insertia 

PORTAIS TURISMO E HOSTALARÍA 

Hosteleo 

Turijobs 

Asociación de Hostelería A Coruña 

PORTAIS CONSTRUCIÓN  

Fundación Laboral da Construción 

PORTAIS INFORMÁTICA 

Tecnoempleo 

PORTAIS DOCENTES 

Wekab 

Lembra que para inscribirte nalgunha das ofertas destes portais de emprego, previamente tes que 

darte de alta e cubrir os datos de formación, emprego e outra información que te solicitan.  

Mantén os teus datos sempre actualizados  e planifica a túa axenda de busca activa de emprego 

10 de xullo de 2019 

PORTAIS DE EMPREGO 

PARQUES E POLÍGONOS EMPRESARIAIS / 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 (Un completo directorio de empresas) 

Nos parques, polígonos e asociación empresariais, podes atopar unha listaxe de empresas alí situadas ou de empresas 

asociadas, que te poden servir para realizar a busca activa de emprego dun xeito máis planificado e estruturado. 

OUTRAS BOLSAS DE EMPREGO 

Concello da Coruña 

Concello de Cambre 

VOLVER AO ÍNDICE 

EMPRESAS QUE TEÑEN WEB PARA 

ENVIAR O CURRICULUM 

Ver Empresas 

OFERTAS SECTOR METAL 

Asociación Industriales Metalúr-

xicos de Galicia (ASIME) 

PORTAL VETERINARIOS/AS 

empleoveterinario 

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
https://www.insertia.net/empleo/
https://hosteleo.com/
http://www.turijobs.com/
http://asociacionhosteleria.org/la-asociacion/contacto/
http://www.construyendoempleo.com
https://www.tecnoempleo.com/
http://wekab.com/
http://www.agrela.com/
http://www.asepbergondo.com
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/
http://www.coruna.es/empleo#&panel1-2
http://www.cambre.es/es/cambre/ofertas-de-emprego/bolsa/
https://www.enviacurriculum.com/empresas/con_datos?platform=hootsuite
http://www.asime.es/servicios/formacion-y-empleo/ofertas-de-empleo/#s=1
http://www.asime.es/servicios/formacion-y-empleo/ofertas-de-empleo/#s=1
https://empleoveterinario.com/
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SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO  

10 de xullo de 2019 

PORTAIS PÚBLICOS DE EMPREGO 

Servizo Público de Emprego de Galicia 

Servizo Público de Emprego Estatal 
VOLVER AO ÍNDICE 

OFERTAS PROVINCIA DA CORUÑA 

 

 

  

   

O Servizo Público de Emprego de Galicia está a publicar todas as ofertas que recibe (agás certas 

excepcións vinculadas a programas específicos). 

Podes facer a túa búsqueda no enlace VER TODAS AS OFERTAS que está ao final desta páxina. 

A relación indicada nesta páxina é unha pequena selección de ofertas da totalidade das publicadas 

Oferta Emprego Localidade Data 

12/2019/8349 
PINTORES E/OU EMPAPELADO-
RES  

CORUÑA, A 09/07/2019 

12/2019/8361 
ENFERMEIROS DE COIDADOS 
XERAIS  

MIÑO 09/07/2019 

12/2019/8367 

MOZOS DE CARGA E DESCARGA, 
ALMACÉN E/OU MERCADO DE 
ABASTOS  

VILARMAIOR 09/07/2019 

12/2019/8239 

MECÁNICOS DE MANTEMENTO E 
REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN, 
EN XERAL  

CORUÑA, A 09/07/2019 

12/2019/8290 
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN 
XERAL  

CERCEDA 08/07/2019 

12/2019/8308 VENDEDORES AMBULANTES  ORDES 
08/07/2019 

12/2019/8306 

EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS 
DOS SERVIZOS DE ALMACENA-
MENTO E RECEPCIÓN  

COIROS 08/07/2019 

12/2019/8312 BAÑISTAS-SOCORRISTAS  VALDOVIÑO 08/07/2019 

12/2019/8320 
PROFESORES DE IDIOMAS, EN 
XERAL  

NARON 08/07/2019 

12/2019/8325 ASISTENTES DOMICILIARIOS  VILARMAIOR 08/07/2019 

12/2019/8324 
LIMPADOR EN INSTITUCIÓNS 
SANITARIAS  

FENE 08/07/2019 

12/2019/8334 DEPENDENTES DE FLORERÍA  CORUÑA, A 08/07/2019 

12/2019/8232 

PROFESORES DA ÁREA DE EDU-
CACIÓN FÍSICA (ENSINO SECUN-
DARIO)  

ARTEIXO 05/07/2019 

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego.html?csrf=9e8b98184f9a3892f3a473d56e21a097b986653f&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=4
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego.html?csrf=9e8b98184f9a3892f3a473d56e21a097b986653f&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=1
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego.html?csrf=9e8b98184f9a3892f3a473d56e21a097b986653f&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=2
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego.html?csrf=9e8b98184f9a3892f3a473d56e21a097b986653f&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=3
javascript:$('#cual307').toogle();
javascript:$('#cual307').toogle();
javascript:$('#cual308').toogle();
javascript:$('#cual308').toogle();
javascript:$('#cual309').toogle();
javascript:$('#cual309').toogle();
javascript:$('#cual309').toogle();
javascript:$('#cual310').toogle();
javascript:$('#cual310').toogle();
javascript:$('#cual310').toogle();
javascript:$('#cual314').toogle();
javascript:$('#cual314').toogle();
javascript:$('#cual315').toogle();
javascript:$('#cual320').toogle();
javascript:$('#cual320').toogle();
javascript:$('#cual320').toogle();
javascript:$('#cual322').toogle();
javascript:$('#cual323').toogle();
javascript:$('#cual323').toogle();
javascript:$('#cual324').toogle();
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SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO  

10 de xullo de 2019 

PORTAIS PÚBLICOS DE EMPREGO 

Servizo Público de Emprego de Galicia 

Servizo Público de Emprego Estatal 
VOLVER AO ÍNDICE 

OFERTAS PROVINCIA DA CORUÑA 

 

 

 

 

 

  

Oferta Emprego Localidade Data 

12/2019/8250 
CONDUTORES DE CAMIÓN CON RE-
MOLQUE E/OU DE TRACTOCAMIÓN  

CURTIS 05/07/2019 

12/2019/8263 BAÑISTAS-SOCORRISTAS  OLEIROS 05/07/2019 

12/2019/8245 
EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN 
XERAL  

CORUÑA, A 05/07/2019 

12/2019/8246 
PROFESORES DE PERSOAS CON MI-
NUSVALÍA PSÍQUICA  

ARTEIXO 05/07/2019 

12/2019/8252 ALBANEIS  ORDES 05/07/2019 

12/2019/8177 PERRUQUEIRO DE SEÑORAS  CORUÑA, A 04/07/2019 

12/2019/8184 ENCOFRADORES  CORUÑA, A 04/07/2019 

12/2019/8194 
MOZOS DE CARGA E DESCARGA, AL-
MACÉN E/OU MERCADO DE ABASTOS  

BERGONDO 04/07/2019 

12/2019/7865 

EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS 
DOS SERVIZOS DE ALMACENAMENTO 
E RECEPCIÓN  

CORUÑA, A 04/07/2019 

12/2019/8087 
PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPA-
DOR , EN XERAL  

CORUÑA, A 03/07/2019 

12/2019/8117 ENCOFRADORES  CORUÑA, A 03/07/2019 

12/2019/8039 
ANALISTAS DE APLICACIÓNS, NIVEL 
SUPERIOR (SENIOR)  

OLEIROS 02/07/2019 

12/2019/7967 COCIÑEIROS, EN XERAL  BERGONDO 01/07/2019 

12/2019/7875 
EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN 
XERAL  

BERGONDO 28/06/2019 

12/2019/7906 FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL  OLEIROS 28/06/2019 

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego.html?csrf=9e8b98184f9a3892f3a473d56e21a097b986653f&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=4
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego.html?csrf=9e8b98184f9a3892f3a473d56e21a097b986653f&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=1
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego.html?csrf=9e8b98184f9a3892f3a473d56e21a097b986653f&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=2
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego.html?csrf=9e8b98184f9a3892f3a473d56e21a097b986653f&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=3
javascript:$('#cual331').toogle();
javascript:$('#cual331').toogle();
javascript:$('#cual332').toogle();
javascript:$('#cual334').toogle();
javascript:$('#cual334').toogle();
javascript:$('#cual335').toogle();
javascript:$('#cual335').toogle();
javascript:$('#cual337').toogle();
javascript:$('#cual343').toogle();
javascript:$('#cual344').toogle();
javascript:$('#cual346').toogle();
javascript:$('#cual346').toogle();
javascript:$('#cual353').toogle();
javascript:$('#cual353').toogle();
javascript:$('#cual353').toogle();
javascript:$('#cual354').toogle();
javascript:$('#cual354').toogle();
javascript:$('#cual363').toogle();
javascript:$('#cual365').toogle();
javascript:$('#cual365').toogle();
javascript:$('#cual384').toogle();
javascript:$('#cual391').toogle();
javascript:$('#cual391').toogle();
javascript:$('#cual392').toogle();
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OFERTAS EMPREGO PÚBLICO 

10 de xullo de 2019 

Podes ver máis ofertas de Emprego Público con 

prazo aberto para anotarse en: 

 BLOG DE OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO 

(Galicia) 

EMPREGO PÚBLICO MINISTERIOS E ORGANIS-

MOS DA AGE 

APERTURA LISTAS CONTRATACIÓN TEMPORAL DA     

XUNTA DE GALICIA  

 Descrición:  Aberto o prazo para inscrición nas listas de substi-

tución da Xunta de Galicia para persoal interino ou persoal  labo-

ral temporal. 
 

Prazo de presentación de instancias: ata o 15 xullo 2019 
Enlaces bases:https://bit.ly/2H9DBNY  

PRAZAS ESCALA ADMINISTRATIVA  

Descrición: Universidade da Coruña. Convocatoria probas  

selectivas para a provisión de 45 prazas da escala administrativa 

vacantes na relación de postos de traballo de persoal funcionario 

na  universidade  da Coruña. 
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 30 xullo do  2019 
Enlace: https://bit.ly/2JkwCkB  

TÉCNICO/A PARA O CENTRO DE INTERPRE-

TACION DOS MUÍÑOS 

Descrición: Concello de A Laracha. Convocatoria para 

a contratación dun/ha Técnico/a para o centro de inter-

pretación  dos muíños 2019 

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 11 xullo 

2019 
Enlace:https://cutt.ly/lT9GLU 

TÉCNICO DE PROXECTO SEAFOOD-AGE  

 

Descrición: Centro tecnolóxico do mar-Fundación CETMAR 

publica a convocatoria e as bases para unha praza de técnico de 

proxecto SEAFOOD-AGE .  
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 17 xullo do  2019 
Enlace:https://bit.ly/31U7auK 

ADMINISTRACION XERAL DO ESTADO 

 

Descrición: Convocatoria de procesos selectivos para ingreso ou 

acceso a Corpos da Administración Xeneral do Estado: 4757 

prazas de acceso libre  

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 15 xullo do  2019 

https://bit.ly/2RhmWLw 

BOLSA TRABALLO ARQUITECTO/A 

Descrición: Concello de Narón. Convocatoria bolsa de 

emprego arquitecto/a 

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 24 xullo 

2019 
Enlace:https://cutt.ly/ET9ZvV 

 

ANIMADOR/A CULTURAL 

Descrición: Concello de A Laracha. Convocatoria para  

praza de Animador/a cultural 

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 29 xullo 

2019 
Enlace:https://cutt.ly/uT9XKH 

TÉCNICO/A TURISMO 

Descrición: Concello de Pontedeume. Convocatoria 

para a selección de 1 Técnico/a de turismo. 

Prazo de presentación de instancias: ata o 12 de xullo de 

2019 

Enlace:https://cutt.ly/dT9CN1 

 

http://empleopublicoengalicia.blogspot.com.es/
http://empleopublicoengalicia.blogspot.com.es/
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/boletines.html#.XPYwZk0UmUk
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/boletines.html#.XPYwZk0UmUk
https://bit.ly/2H9DBNY
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190701/AnuncioG2017-210619-0001_es.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/07/04/2019_0000005288.pdf
http://api.cetmar.org/media/empleo/Anuncio_BASES_Tecnico_SEAFOOD-AGE19.pdf
https://bit.ly/2RhmWLw
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/07/04/2019_0000005351.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/07/05/2019_0000005365.pdf
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10 de xullo de 2019 

REDES SOCIAIS E PROFESIONAIS  

Rede profesional 

Linkedin 

Viadeo 

Xing 

Nas redes sociais tamén podes atopar información sobre ofertas de emprego, recursos 

para a busca activa de emprego, formación, etc. 

EMPRESAS DE TRABALLO TEMPORAL 

 

As empresas de traballo temporal poden ser 

porta de acceso ás empresas, clica nelas, date 

de alta e revisa as ofertas que aparecen! 

VOLVER AO ÍNDICE 

ADECCO 

ADER 

BICOLAN 

EUROFIRMS 

FASTER 

FLEXIPLAN 

IMAN TEMPORING 

LEGARIA GESTION 

MANPOWER 

NORTEMPO 

RANDSTAD 

SYNERGIE 

TEMPORING 

V2 GESTION 

Facebook 

Plan Coordinador de Servizos Sociais Consorcio As Mariñas  

Formación e emprego: información e recursos 

Fundación Universidade da Coruña 

Axencia Local de Colocación Santiago de Compostela 

EmpregOleiros 

Empleo en la  Red 

Orientacion Laboral de Betanzos 

Orientación Laboral de Concello Irixoa 

 

 

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.legariaett.com/ofertasempleo/
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://es-es.facebook.com/plancoordinadorservizossociais/
https://es-es.facebook.com/emprego.formacion/
https://www.fundacion.udc.es/index.asp?idioma=ES
https://www.facebook.com/pg/EmpregoSantiagoCompostela/posts/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Business---Economy-Website/Orientaci%C3%B3n-Laboral-de-Betanzos-190232171618407/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Orientaci%C3%B3n-Laboral-Irixoa-149697485704798/
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BOLSAS—PRÁCTICAS 

STUDENTJOB 

Descrición:  En StudentJob atoparás prácticas en empresas e bolsas 

en diferentes sectores profesionais que che axudarán a adquirir a 

experiencia que precisas.  

Enlace: https://goo.gl/uwavAH 

EUROPE DIRECT 

Descrición: Páxina da Deputación da Coruña (EuropeDirect) onde 

se recollen diferentes opción de prácticas actualizadas. 

Enlace: http://goo.gl/2c0UXT  

VOLVER AO ÍNDICE 

FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

Descrición: O Programa de Formación empresarial FUAC mate-

rializase coa realización de prácticas en empresas, institucións ou 

entidades. 

Enlace: https://goo.gl/FgpKvR  

10 de xullo de 2019 

BECAS FEUGA  

Descrición: FEUGA promove a través de bolsas de formación a 

inserción laboral de estudantes e titulados universitarios e titu-

lados de Formación Profesional.  

Enlace: http://www.feuga.es/es/becas.html 

PRACTICAS NA 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 capacidades profesionais, desenvolver as 

súas calidades persoais e coñecer mellor a UE grazas aos 

programas de prácticas. A maioría das institucións da UE 

organizan  prácticas para mozos titulados universitarios duns 

3 a 5 meses de duración. 

Enlace: https://bit.ly/2Jgibjz 

https://goo.gl/uwavAH
http://goo.gl/2c0UXT
https://goo.gl/FgpKvR
https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_es


13 

  

Boletín de emprego 

FORMACIÓN  

10 de xullo de 2019 

FORMACIÓN EN RISCOS LABORAIS (ISSGA) 
 

O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral  oferta formación tanto presencial como mediante teleforma-

ción. Cursos nivel básico, xornadas técnicas, formación en liña e outras actividades. Gratuítos.  

 

Enlace cursos: https://goo.gl/eVkVTz  

FORMACIÓN GRATUÍTA DIRIXIDA A PERSOAS TRABALLADORAS EN ACTIVO 
 

 FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN: Cursos gratuítos para ocupados titulares da tarxeta 

profesional da construción:  

 

Inscrición e máis información en: https://bit.ly/2GRLngw 

 

 FORO DE FORMACIÓN Y EDICIONES: Cursos gratuítos para persoas traballadoras do sector privado e 

persoas desempregadas  de teleformación. Diferentes cursos de 22 temáticas diferenciadas 

 

Inscrición e mais información en: https://bit.ly/2IM1uIW 

 

 GRUPO MÉTODO: Cursos gratuítos para persoas traballadoras do sector privado e persoas desempregadas  

de teleformación.  
 

Inscrición e mais información en: https://bit.ly/2Lyi1F1  

 

 Centro Integral de Seguridad (CIS): Cursos gratuítos para persoas traballadoras do sector privado e persoas 

desempregadas. Formación Presencial relacionada coa área de SEGURIDADE 

 

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

 

 Plan de formación gratuito FeSMC -UGT : Formación gratuíta para persoas traballadoras ocupadas nos sec-

tores de Oficinas e despachos, Xestión e mediación inmobiliaria e Administración  

 

Inscrición e mais información en: https://bit.ly/2TDT0h4  

 

 O Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia oferta, 22  cursos de formación especializada destinados a per-

soas profesionais da informática desempregadas ou ocupadas. Con dúas modalidades de impartición, presen-

cial 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 tecnólóxica: formación on line gratuita 

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

VOLVER AO ÍNDICE 

https://goo.gl/eVkVTz
https://bit.ly/2GRLngw
https://bit.ly/2IM1uIW
http://www.metodogrupo.com/es/cursos/trabajadores/Teleformacion/plantics?fbclid=IwAR3hNqSpXiDJ-iIuuOFYunM6d49imkx1xhJZCzmHN4AOPhwvJU3Iub1UsX4
https://bit.ly/2rTRDtV
https://bit.ly/2TDT0h4
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
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FORMACIÓN  

 

CURSO OPERARIO/A  POLIVALENTE DE TRATAMENTO DE CEFALÓPODOS  

 
O Concello de Sada a través da Axencia de emprego e desenvolvemento local (AEDL), organiza dentro do Plan de Formación 

Municipal para o Emprego un Curso de Operario/a polivalente de tratamento de cefalópodos.  

 

VIVES EN SADA, ESTÁS EN DESEMPREGO E QUERES TRABALLAR NA TÚA LOCALIDADE SEN TER QUE 

DESPRAZARTE? 

 

O Concello de Sada dache a oportunidade de facer un curso práctico de só 7 días de duración e ao finalizalo poder conseguir 

un contrato de traballo. 

  

A finalidade desta acción formativa é que o alumnado adquira os coñecementos necesarios para a realización de operacións 

específicas de recepción, almacenamento, expendeduría, preparación e elaboración de moluscos (sepia e gambón) e produtos 

derivados, de acordo á normativa técnico sanitaria vixente e aos sistemas de xestión. medioambiental, calidade, seguridade e 

saúde laboral. 

 

Conta cunha duración de 40 horas (4 h. teóricas e 36 h. de prácticas en empresa), co seguinte cronograma, de luns a venres:  

- Parte teoría: 12/07/19 de 9:30 h. a 13:30 h. 

- Parte práctica, 2 turnos de 6 h./día: 

    *Grupo I: do 15/07/19 - 24/07/19  

    *Grupo II: do 29/07/19-07/08/19 

 

Nº de prazas: 20 

 

Requisitos: preferentemente estar empadroado/a en Sada, ter permiso de traballo e dispoñibilidade horaria. 

Xornada divulgativa: 11 de xullo ás 10:00 h. na Praza da Pescaderia, s/n. 

 

Prazo de inscrición: ata o mércores 10 de xullo ás 20:00 h. 
Inscrición na páxina web https://www.aedlsada.gal ou cubrindo o cuestionario no seguinte enlace: 

 https://forms.gle/Cfrx5y4qEdooTfwM8 

 

Imparte: Fundación Equipo Humano, SL 

 

Para máis información da acción formativa ou do proceso de inscrición e participación na mesma, pode dirixirse á AEDL, en-

viar un correo electrónico ao enderezo aedl@sada.gal; ou chamar aos teléfonos n.º 881 929 057; 687 676 854 / 620 765 150 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS CeMIT 
 

A Rede CeMIT pon a disposición dos usuarios e usuarias un Espazo Multimedia de Aprendizaxe (EMA) que 

complementa a formación e  facilita o acceso á alfabetización dixital á cidadanía.  

 

Curso de  Formación on-line https://cemit.xunta.es/ema/login/index.php 

VOLVER AO ÍNDICE 

https://www.aedlsada.gal
https://forms.gle/Cfrx5y4qEdooTfwM8
mailto:aedl@sada.gal
https://cemit.xunta.es/ema/login/index.php
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FORMACIÓN  

CURSOS IGUALDADE (ON LINE) 

 
A Escuela Virtual de Igualdad (EVI), dependente do Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunida-

des é un espazo dixital de formación que aspira a fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 

mediante accións formativas gratuítas que acheguen á poboación a esta realidade.  

 

Na actual edición (2018-2020) ofértanse un total de 8 cursos estruturados en 2 niveis: básico e avanzado. O perío-

do de inscrición permanecerá aberto ata setembro de 2020 ou ata que se esgoten as prazas. Só se poderá reali-

zar unha matrícula por persoa e edición. 

INSCRICIÓN E MÁIS INFORMACIÓN EN: https://www.escuelavirtualigualdad.es/ 

CURSOS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA (FORMACIÓN AFD) 
Cursos de formación AFD (destinados a persoas en situación de desemprego).  

Podes ver os programas, as entidades que os imparten e a incorporación de novos cursos aprobados 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 aprobadas as competencias clave correspondentes, outro certificado de nivel 2, ou outro 

do de  nivel 1 da mesma especialidade) 

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

VOLVER AO ÍNDICE 

CURSO PARA OBTER O CERTIFICADO DE APTITUDE PROFESIONAL (CAP) 
 

Cursos gratuitos para obter o Certificado de Aptitude Profesional ( CAP) para persoas traballadoras ocupadas e pa-

ra persoas desempregadas. 

Curso CAP : 

Data realización: Sábado 27, domingo 28 de Xullo, Sábado 3, domingo 4 e sábado 10 de agosto de 09:00 a 14:15 e de 16:15 

a 18:15h 

Data límite de matrícula: 15 de Xullo 

Curso CAP : 

Data realización: : Do luns 19  ao venres 23 de agosto de 9 a 13:15 e de 16:30 a 19:30 

Data límite de matrícula: 6 de Agosto 

Para máis información:  chamar ao  981.298.357  

https://www.escuelavirtualigualdad.es/
https://bit.ly/2FQ3Nfr
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VOLVER AO ÍNDICE 

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. 

Localizacion: O Coworking Pazo de Arenaza localízase na parroquia de Iñás, lugar de Campamento, Carretera 

Nacional N-VI, 15.171,Oleiros (A Coruña). 
 

Persoas destinatarias: Poderán optar ao acceso e uso das instalacións e/ou servizos calquera persoa física ou xurí-

dica cuxo proxecto empresarial cumpra unhas condicións mínimas de viabilidade e reúna os seguintes requisitos: 

 

 Persoas emprendedoras 

 Novas empresas 

 Usuarios/as puntuais 

 

Máis información:https://arenaza.pel.gal/gl 

 

Próximos eventos 

 

 

 Como crear unha startup e non morrer no intento 

            Data: 12/07/2019 

            Para inscribirse:  https://bit.ly/2IxTBL6  

 

 Xest-hora 

             Data: 17/07/2019                            

            Para inscribirse:  https://bit.ly/2IxTBL6  

 

 Business Bites 
.            Data: 18/07/2019                            

            Para inscribirse:  https://bit.ly/2IxTBL6  

https://arenaza.pel.gal/gl
https://arenaza.pel.gal/gl/events
https://arenaza.pel.gal/gl/events
https://arenaza.pel.gal/gl/events
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FORMACIÓN  

10 de xullo de 2019 

 

PROGRAMA DE MELLORA  DA EMPREGABILIDADE  

E APOIO AO EMPRENDEMENTO PARA PERSOAS DESEMPREGADAS 

 

O PROGRAMA “Se Buscan Héroes”  é un programa de mellora da empregabilidade e fomento do                

emprendemento a través de formación práctica e o mentorizaxe tanto en metodoloxías innovadoras como en     

desenvolvemento persoal.  

 

Está dirixido preferentemente a mulleres novas en desemprego e persoas emprendedoras  

 

O programa combina: 

 Formación presencial - 75 horas 

 Formación on line - mínimo de 50 horas   

 Estancias e visitas   a empresas (ZARA, IKEA, Coca Cola,... ) 

 Mentorías persoalizadas  

 

O programa impartirase en toda Galicia .Na sede de Oleiros/Coruña, iniciarase unha edición en Xuño cun total de 

15 participantes. 

 

Aquelas persoas que estén interesadas, poden preinscribirse na www.sebuscanheroes.es 

VOLVER AO ÍNDICE 

http://www.sebuscanheroes.es
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AXUDAS e SUBVENCIÓNS A EMPRESAS E AO EMPRENDEMENTO 

AXUDAS Á CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES/AS E PARA ACTIVIDADES 

XUNTA DE GALICIA 

Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas de longa duración  

Poderán ser beneficiarias dos incentivos as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurí-

dica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que care-

zan de personalidade xurídica, que contraten persoas desempregadas de longa duración por conta allea para pres-

taren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia  

 

Inclúense dous tipos de axuda compatibles:  

 a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida 

inicial e a temporal cunha duración mínima inicial de doce meses das persoas desempregadas de longa du-

ración. 

b) Bono de formación (opcional) dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo 

accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo. 

 

 

Prazo de presentación de solicitudes: 

- As solicitudes de axudas polas contratacións por conta allea subvencionables realizadas entre o 16 de outubro 

de 2018 e o 20 de marzo de 2019: ata 20 de maio de 2019 

- As axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde o 21 de marzo de 2019 deberán soli-

citarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida ou temporal 

pola cal se solicita subvención 

- O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2019, aínda que nesa data 

non transcorrese o prazo sinalado nos parágrafos anteriores 

 

· Enlace:https://bit.ly/2uf8xVn 
 

 

VOLVER AO ÍNDICE 

https://bit.ly/2uf8xVn
https://bitly.com/
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XUNTA DE GALICIA 

Incentivos á contratación e formación de persoas mozas (Programa Emprega Xuventude) 

-Entidades beneficiarias: as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adop-

ten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de persona-

lidade xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de 

traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia 

 

Obxecto: facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan des-

vantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, e favorecer o emprego estable e fa-

cilitar a empregabilidade e ocupabilidade 

As empresas terán a posibilidade de obter axudas para a contratación indefinida inicial, a contratación temporal 

cunha duración inicial mínima de 12 meses e formación por conta allea (procedemento TR349T) 

 

Inclúense dous tipos de axuda compatible: 

a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida ini-

cial e a temporal cunha duración mínima inicial de doce meses das persoas desempregadas mozas menores de 30 

anos. 

b) Bono de formación (opcional) dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións 

formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo. 

 

Prazo de presentación de solicitudes 

- polas contratacións por conta allea subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2018 e o 9 de abril 

de 2019: ata o 10 xuño de 2019 

- polas contratacións por conta allea subvencionables realizadas desde 10 de abril de 2019 deberán solicitarse 

ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida ou temporal pola 

que se solicita subvención. 

O prazo Xeral para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2019, aínda que 

nesa data non transcorrese o prazo sinalado nos parágrafos anteriores.  

 

Enlace:https://bit.ly/2UV0Z9o  

·  
 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349T
https://bitly.com/
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XUNTA DE GALICIA 

Programa emprega muller de  

incentivos á contratación por conta allea e a formación de mulleres desempregadas (TR350A) 

 

Entidades beneficiarias: 

Poderán ser beneficiarias as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adop-

ten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de persona-

lidade xurídica, que contraten mulleres desempregadas por conta allea para prestaren servizos en centros de tra-

ballo radicados en Galicia. 

 

-Inclúense dous tipos de axuda compatibles: 

a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención á contratación indefinida inicial, á 

contratación temporal cunha duración inicial mínima de 12 meses, á transformación de contratos temporais en 

indefinidos que deberán de ser a tempo completo, e no caso de contratos indefinidos a tempo parcial nos cales 

será subvencionable o incremento de xornada que deberá acadar a xornada a tempo completo ordinaria ou a esta-

blecida no convenio colectivo de aplicación 

b) Bono de formación (opcional) dirixido ás mulleres contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións 

formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo, agás nos casos de 

incremento da xornada e transformación. 

 

-Prazo de presentación de solicitudes: 

As solicitudes de axudas polas contratacións por conta allea subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 

2018 e o 25 de abril de 2019 deberán presentarse ata o 25 de xuño de 2019. 

As axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde o 26 de abril de 2019 deberán solicitar-

se ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida ou temporal pola 

cal se solicita subvención. 

O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2019, aínda que nesa data 

non transcorrese o prazo sinalado nos parágrafos anteriores.  

 

Enlace: https://bit.ly/2ZHpAOm  

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR350A
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Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas  

( TR349F) 

 

Obxecto 

Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar, para o ano 2019, os incentivos á contrata-

ción indefinida inicial de persoas desempregadas realizadas por persoas traballadoras autónomas ou persoas 

profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia. 

 

Entidades beneficiarias 

 

-Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras autónomas ou as persoas pro-

fesionais pola primeira contratación que realicen con carácter indefinido durante o seu primeiro ano de  activida-

de. 

-Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras autónomas ou as persoas pro-

fesionais pola segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido nos tres primeiros anos de acti-

vidade. 

 

-Prazo de presentación de solicitudes: ata 30 de setembro 2019 

 

Enlace: https://bit.ly/2quCrTo  

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349F
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Convocatoria de axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa              

traballadora autónoma ( TR 341R) 

 

Entidades beneficiarias: 

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as persoas traballadoras que estean dadas de alta no réxime especial 

da Seguridade Social de persoas traballadoras por conta propia ou autónomos que teñan o seu centro de traballo 

(ou domicilio social, no caso de careceren deste) na Comunidade Autónoma de Galicia, que gozasen dunha baixa 

por maternidade ou paternidade e que no prazo dos quince días seguintes ao da súa finalización contraten unha 

persoa traballadora por conta allea. 

Tamén serán beneficiarias as sociedades que realicen unha contratación nas mesmas condicións que no parágrafo 

anterior con respecto ás persoas autónomas societarias.  

 

Acción subvencionable e importe da subvención:  

Será subvencionable a contratación realizada por unha persoa traballadora autónoma durante un período máximo 

dun ano unha vez rematado o seu período de descanso por nacemento. 

Serán subvencionables as contratacións que se realicen cunha duración mínima de seis meses que se inicien entre 

o 1 de outubro de 2018 e o 30 de setembro de 2019. 

O importe da subvención para compensar a dita contratación será de 500 € por mes completo, segundo a duración 

indicada na comunicación da contratación, con un máximo de doce meses de contratación. Nos casos de duración 

incerta a subvención será polos meses indicados, que serán os que se comprometa a persoa autónoma a ter a con-

tratación vixente. Sendo polo tanto o importe máximo que se pode percibir de 6.000 €. 

Canto se trate de contratacións cunha xornada a tempo parcial, a contía será proporcional ao tempo efectivo de 

traballo en función da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, na súa falta, 

na xornada máxima legal.  

 

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 30 de setembro de 2019  

 

Enlace: https://bit.ly/2QyebLv  

VOLVER AO ÍNDICE 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341R
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Axudas  para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes   

retornadas e dos seus descendentes na Comunidade Autónoma Galega ( PR937A) 

 

Obxecto 

Ten como obxecto establecer as bases que regularán o procedemento de concesión, en réxime de concorrencia non competi-

tiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das per-

soas galegas retornadas e dos seus descendentes, que se establezan como persoas traballadoras autónomas ou por conta 

propia, ou como socias traballadoras de sociedades mercantís, de sociedades laborais ou cooperativas de traballo aso-

ciado 

 

Persoas beneficiarias: 

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as seguintes persoas que, residindo fóra de España, se establezan na Comunida-

de Autónoma galega: 

1. As persoas galegas e nacidas en Galicia. 

2. Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os descendentes das persoas galegas e nacidas en Galicia. 

3. As persoas beneficiarias das bolsas de excelencia para a mocidade do exterior convocadas pola Secretaría Xeral da Emi-

gración. 

 

Prazo de presentación de solicitudes:  ata 30 de setembro 2019 

 

Enlace: https://bit.ly/2NGf8kc 

VOLVER AO ÍNDICE 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR937A
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  PROGRAMA DO BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS ( TR 341Q) 
 

Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde: 

1. As persoas traballadoras autónomas que estean de alta no réxime especial de autónomos ou en mutualidade de colexio 

profesional, que teñan domicilio fiscal en Galicia: 

 Antigüidade ininterrompida por un prazo superior a 42 meses 

 Rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual 

inferior a 30.000 euros  

 Facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, declarados no ano anterior ao da convocatoria. 

2. As sociedades de calquera clase e comunidades de bens con domicilio fiscal en Galicia e que cumpran os seguintes 

requisitos: 

a) Ter unha persoa autónoma societaria cunha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesio-

nal de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses. 

b) Ter a empresa unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, na última declaración realizada. 

c) Ter a empresa unha base impoñible no imposto de sociedades da última declaración realizada inferior a 30.000 euros.  

No caso de entidades que tributen en réxime de atribución de rendas, este importe de 30.000 euros referirase ao rendemento 

neto reducido dos rendementos de actividades económicas declaradas no IRPF. 

Esta axuda terá dúas liñas de actuación: 

 

Liña 1 mellora da competitividade a través dos seguintes servizos: 

 Investigación de mercado, Plan de márketing, Plan de comunicación do negocio, Plan estratéxico do negocio, Plan de        

crecemento: constitución da sociedade, Plan de reorientación do negocio, Plan de uso das novas tecnoloxías no negocio, Plan 

de refinanciamento. 

Liña 2 mellora da competitividade a través dos seguintes investimentos: 

– Compra de maquinaria. 

– Compra de útiles e ferramentas. 

– Reforma do local do negocio. 

– Equipamentos informáticos. 

– Rótulos. 

– Aplicacións informáticas e páxinas web. 

– Creación de logotipo do negocio. 

– Mobiliario. 

Prazo de presentación de solicitudes:  ata 02 agosto 2019 

Enlace: https://bit.ly/2NAtGpD 

VOLVER AO ÍNDICE 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341Q
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EN GALICIA ( SI429A)  
 

O programa Emega comprende un conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de 

iniciativas empresariais constituídas por mulleres, xunto con medidas complementarias para favorecer a conciliación da 

vida persoal, familiar e laboral, así como o acceso a servizos específicos de información, asesoramento e orientación empre-

sarial co obxecto de facilitar a implantación e consolidación dos proxectos empresariais promovidos por mulleres.  

 

Persoas beneficiarias: 

 Empresas privadas formadas por mulleres que inicien a súa actividade económica ou formalicen os seus plans 

Innova ou Activa no período comprendido entre o 1 de agosto de 2018 e  o 5 de agosto do 2019 ,sempre que cumpran 

todas as condicións e os requisitos comúns e os específicos da correspondente liña ou tipo de axuda previstos nesta 

resolución 

 Cando se trate de empresarias individuais, a solicitude deberá ser presentada pola traballadora autónoma. 

 Cando a actividade empresarial sexa realizada por unha sociedade civil, comunidade de bens, sociedade mercantil, 

cooperativa ou sociedade laboral, a solicitude de subvención deberá ser presentada por esta, non serán válidas nin 

admisibles as solicitudes presentadas polas socias ou comuneiras a título persoal; de ser o caso, efectuarase o opor-

tuno requirimento para que emenden a solicitude. 

Liñas de axudas: 

a) Liña Emprende: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a posta en marcha de novas iniciativas 

empresariais e a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea. 

b) Liña Innova: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a implantación de medidas innovadoras para 

a mellora da competitividade en empresas constituídas por mulleres, e que impliquen a creación de emprego feminino vincu-

lado ao proxecto de mellora. 

c) Liña Activa: liña de axudas económicas mediante incentivos para favorecer a reactivación e consolidación de empresas 

constituídas por mulleres, a través de medidas de renovación, implantación, ampliación ou cambio de localización da activi-

dade dirixidas a paliar unha situación económica adversa .  

d) Liña ITEF: liña de axudas económicas mediante incentivos para impulsar a implantación de iniciativas empresariais de 

carácter innovador, con contido científico ou con base tecnolóxica, promovidas por mulleres e que supoñan a creación de 

emprego feminino estable por conta propia e allea. 

e) Concilia: axuda complementaria das liñas Emprende, Innova, Activa e ITEF para promover a conciliación da vida per-

soal, familiar e laboral, nas súas dúas modalidades: Concilia-promotoras e Concilia-persoas traballadoras por conta allea. 

 

Prazo de presentación de solicitudes:  ata 05 agosto 2019 

Enlace: https://bit.ly/2JpoH5Q 

VOLVER AO ÍNDICE 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI429A
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 CONVOCATORIA AXUDAS CÁMARA COMERCIO 
 

 Convocatoria Plan de Comercio Minorista 2019 

Convocatoria de axudas para promover a participación das Pemes comerciais da demarcación cameral da Cámara de Comer-

cio da Coruña para a realización de Diagnósticos de Innovación Comercial do Plan de Comercio Comerciante polo miúdo, a 

fin de impulsar a adopción, por parte dos mesmos de metodoloxías e solucións que permitan mellorar a súa situación compe-

titiva. 

Prazo de presentación de solicitudes:  04/07/2019 ao 21/11/2019 

Enlace: https://bit.ly/30iXkRA 

 

 

 Convocatoria TIC  

Convocatoria de axudas para desenvolver plans de apoio á incorporación das TIC, financiadas polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea e que inclúen dúas fases secuenciales e progresivas: Fase de Aseso-

ramento/Diagnóstico (gratuíta) e Fase de Implantación (subvencionada nun 70%). 

Prazo de presentación de solicitudes:  19/06/2019 ao 31/07/2019  

Enlace: https://bit.ly/2YG7Ylb 

 

 

 Convocatoria InnoCámaras 2019 

Convocatoria de axudas para desenvolver Plans de implantación de solucións innovadoras, que inclúen dúas fases secuencia-

les e progresivas: Fase de Asesoramento/Diagnóstico (gratuíta) e Fase de Implantación (subvencionada nun 70%). 

Prazo de presentación de solicitudes:  21/05/2019 ao 31/07/2019  

Enlace: https://bit.ly/2XNP2DR 

 

Máis información: https://bit.ly/2XC09jW 

VOLVER AO ÍNDICE 

https://sede.camara.es/sede/coruna/tramites/TR0000002159
https://sede.camara.es/sede/coruna/tramites/TR0000002159
https://sede.camara.es/sede/coruna/tramites/TR0000001885
https://sede.camara.es/sede/coruna/tramites/TR0000001885
https://empresarias.camara.es/financiacion/ayudas-subvenciones/
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 MR701D Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020. (Prazo: Aberto todo o ano) 

 MR443A Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios. (Prazo: Aberto todo o ano) 

 MR701D Axudas LEADER. PDR de Galicia (Prazo: ata o 31/12/2019) 

 TR341D - Programa I. Promoción do emprego autónomo (Prazo: ata o 30/09/2019 ) 

 TR802J–Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa II: Fomento do acceso á condi-

ción de persoa socia.l (Prazo: ata o 01/10/2019 ) 

 

 TR802G- Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I: Fomento do emprego en 

cooperativas e sociedades laboráis  (Prazo: ata o 01/10/2019 ) 

 

 TR349F– Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas   (Prazo ata 

30/09/2019) 

 

IGAPE 

 IG302A Avais do Igape. (Prazo: aberto todo o ano) 

 IG107 - Galicia emprende .Axudas para novos emprendedores    ( Prazo  ata 18/10/2019) 

 IG406I Base reguladora das axudas a proxectos de consultoría e asistencia técnica nas Pemes. (Prazo: aberto todo 

o ano) 

 IG300C - Axudas do Igape aos proxectos piloto industria 4.0 en Galicia (II piloto industria 4.0), cofinanciados polo 

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020. (Prazo: 

ata o 15/03/2019 e ata o 20/09/2019 segundo que liña) 

 IG406F-Axudas do Igape para novos emprendedores  ( Prazo: ata 18/10/2019) 

 IG408A - Axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Deselvolve-

mento Rexional, no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020. (Prazo: ata o 30/12/2019) 

 

 Máis axudas do IGAPE 

 

 

 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codCons=MR&codProc=701D&procedemento=MR701D
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR443A&ano=2018&numpub=1&lang=gl
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR701D
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341D
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802J
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802J
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802G
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802G
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349F
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG302A
http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP364
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG406I
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG300C
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG300C
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG406F
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG408A
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG408A
http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/axudas/0/IGAP
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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  

OFICINA DO EMPREGO AUTÓNOMO 

 
Desde a  Consellería de Economía, Emprego e Industria, ponse en marcha a Oficina Virtual do Emprego Autó-

nomo como instrumento para unificar e potenciar a atención ás persoas traballadoras autónomas que desenvolven 

a súa actividade en Galicia.  

A Oficina Virtual busca dar resposta a todas as necesidades que poden xurdir ao longo da actividade dunha 

persoa traballadora autónoma, dende que está a considerar a posibilidade de darse alta ata que, cumprida a súa 

vida laboral, se achega á súa xubilación. 

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: https://bit.ly/2ZMqWq6 

https://www.camara.es/creacion-de-empresas/ventanilla-unica-empresarial-punto-de-atencion-al-emprendedor
http://oficinadoautonomo.gal/es
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BONIFICACIÓNS / REDUCIÓNS Á CONTRATACIÓN LABORAL: https://bit.ly/319XCLL 
 

PAGO ÚNICO DA PRESTACIÓN POR DESEMPREGO: https://goo.gl/2BgaZl  

SUBSIDIO MAIORES 52 ANOS : https://bit.ly/2UzN7Rs 

 

SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR DESEMPREGO: https://bit.ly/2MrYMze  

COTIZACIÓN RÉXIME EMPREGAS/OS DE FOGAR 2019:    https://bit.ly/2GV0Lcq 

COTIZACIÓN RÉMIXE AUTÓNOMOS 2019: https://bit.ly/2GXa3zH 

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 2019: http://www.salariominimo.es 

GUIA LABORAL : 

O Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publica anualmente unha Guía Laboral  na que podes 

consultar  aspectos relacionados co dereito  do traballo, seguridade social, a búsqueda de posto de traballo. 

Podes consultar a Guía Laboral no seguinte enlace: http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/index.htm 

GUIA INFORMATIVA : 

O Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publica  unha guía informativa sobre o rexistro da 

xornada laboral. 

Podes consultar a Guía informativa no seguinte enlace: https://bit.ly/2vWMJig 

INFORMACIÓN SOBRE PROBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POLO INSTITUTO NACIONAL DE       

ADMNISTRACION PÚBLICA : 

Desde esta páxina poderá acceder a través do menú á información detallada das probas selectivas de cada un dos 

Corpos ou Escalas que xestionan o Instituto Nacional de Administración Pública e a Comisión Permanente de 

Selección, tanto das que se atopen en execución como das últimas convocatorias : https://www.inap.es/pruebas-

selectivas 

https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/ayudas-y-bonificaciones/bonificaciones-contratos.html
https://goo.gl/2BgaZl
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/tengo_mas_de_55_anos.html
https://bit.ly/2MrYMze
https://bit.ly/2GV0Lcq
https://bit.ly/2GXa3zH
http://www.salariominimo.es
http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/index.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo/Documents/2019/GUIA%20SOBRE%20EL%20REGISTRO%20DE%20JORNADA.pdf
https://www.inap.es/pruebas-selectivas
https://www.inap.es/pruebas-selectivas
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OFICINA DE ATENCIÓN AO/Á RETORNADO/A: 

A Xunta de Galicia, ten a disposición das  persoas emigrantes retornadas e ás súas familias un servizo de portelo 

único con asesoramento e seguimento personalizado nas áreas de: 

 Emprego e formación 

 Social 

 Educativa 

Para máis información: https://bit.ly/2X35VL3 

https://emigracion.xunta.gal/es/actividad/retorna
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Para acceder aos servizos que ofrece o SPEG podes utilizar a Oficina virtual ou a aplicación para dispositivos 

móbiles Mobem. 

Para comezar a utilizar calquera das dúas plataformas, ademais de estar dado de alta como demandante de empre-

go, deberás solicitar a alta na túa Oficina de Emprego cando fagas a inscrición ou en calquera momento posterior. 

Enviaránche as claves mediante correo electrónico. 

 

MOBEM é unha aplicación informática nativa para cada unha das plataformas móbiles máis empregadas na ac-

tualidade (Android, iOS, Blackberry OS, Windows Phone). Dende esta aplicación poderás: 

 

 Renovación da demanda de emprego. 

 Consulta de eventos e da axenda (Pódense ver as datas de renovación da demanda, citas de orientación laboral, 

etc.). 

 Configuración dos datos da conta de usuario. 

 

Máis información sobre o uso de MOBEM: https://bit.ly/2FTWXHQ 

 

 

OFICINA VIRTUAL: Poderás acceder aos seguintes servizos:  

 

 Renovación da demanda, impresión de documentos e axenda 

 Consulta e modificación de datos 

 Ádscrición a ofertas 

 Solicitar cursos de formación 

 Orientación laboral 

 Recuperación de alta da demanda 

 

 

Máis información sobre o uso da OFICINA VIRTUAL: https://bit.ly/2QvVL1E 

  

 

ATENCIÓN! RECUPERACIÓN DE ALTA DA DEMANDA DENDE A OFICINA VIRTUAL:  

 

No caso de que causases baixa hai menos de 30 días e a dita baixa fora por colocación ou manifestación de coloca-

ción (neste enlace podes seguir os pasos para recuperala).  

 

Debes, evidentemente, ter as claves de acceso á oficina virtual. Isto permítenos aforrarnos a viaxe á oficina de 

emprego. 

https://bit.ly/2FTWXHQ
https://bit.ly/2QvVL1E
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/?option=com_content&view=article&id=435

