
   

  

20 de marzo de 2020 Concello de Sada 
Boletín de emprego, formación e emprendemento 

Axencia de Emprego e  
Desenvolvemento Local 

 
Avda da Mariña, 25-3º, 15160 Sada 
Tlfno 620 765 150 / 881 92 90 57 

Tfno 981 62 04 93 
https://www.aedlsada.gal/  

https://www.sada.gal/ga/axencia-de-emprego-e-desenvolvemento-local  

OFERTAS DE EMPREGO 

FORMACIÓN 

BOLSAS 

AXENDA 

https://www.aedlsada.gal/
https://www.sada.gal/ga/axencia-de-emprego-e-desenvolvemento-local


2  

  

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

MEDIDAS EN MATERIA DE DESEMPREGO 
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IMPORTANTE 
 

MEDIDAS URXENTES DE EMPREGO  
PARA MINIMIZAR O IMPACTO DO COVID-19 

 
 
  NON será necesario renovar a demanda de emprego ata o 30 de abril de 2020. 
 
 Quedan suspendidas as citas presenciais de orientación laboral. 
 
 NON se terán en conta os prazos actualmente establecidos para solicitar a pres-

tación ou subsidio. Non importa se te atrasas na solicitude da prestación .Non 
perderás días de dereito. 

 
 Quedan aprazadas, mentres dure a suspensión das actividades educativas, as 

accións de formación profesional para o emprego . 
 
 Axilízase a tramitación dos procedementos de regulación de emprego, especifi-

cando que as perdas de actividade consecuencia do COVID-19 terán a conside-
ración de forza maior para os efectos da suspensión dos contratos de traballo 
ou a redución de xornada.  

 
 Refórzase a protección dos traballadores afectados por un ERTE, posibilitándo-

lles que teñan acceso á prestación contributiva por desemprego, aínda que ca-
rezan do período de cotización mínimo, a prestación que perciban non lles com-
putará  a efectos de consumir os períodos máximos de percepción vixentes.  

 
 Nos casos de forza maior, exonérase as empresas do pago do 75% da achega 

empresarial á Seguridade Social, alcanzando o 100% cando sexan  empresas de 
menos de 50 traballadores, sempre que se comprometan a manter o emprego.  

 

 

 

 

 

 

https://www.aedlsada.gal/
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MEDIDAS EN MATERIA DE DESEMPREGO 

20 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IMPORTANTE 
 Por favor, non acudas á oficina de emprego.  

 

 ACCEDE A CITA PREVIA ONLINE  DO SEPE A TRAVES 
DA WEB DA  WEB 

 
https://bit.ly/2U50uZ3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE :Debes  encher o campo "correo electrónico" no resgardo do recor-

datorio da cita para que poidan contactar contigo 
    
 
 ATENCIÓN TELEFÓNICA CITA PREVIA NO SEPE  

 
981 995 579 

 
 
 
 

  

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/2U50uZ3
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MEDIDAS DE EMPREGO 

20 de marzo de 2020 

MEDIDAS URXENTES DE EMPREGO GALICIA  
PARA MINIMIZAR O IMPACTO DO COVID-19 

  

Como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 as oficinas de emprego pechan ao público pero 
ofrecerán á cidadanía atención telefónica e telemática para os trámites urxentes. 
 
Para iso, Emprego Galicia, en coordinación co Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), adoptou as seguintes medidas: 

 
 NON será necesario renovar a demanda de emprego ata o 30 de abril de 2020. 
            http://bit.ly/2UehR8v  
 
 Se o que necesitas é solicitar unha prestación ou subsidio, contacta antes coa Oficina de Presta-

cións dependente do SEPE, independentemente da situación da túa demanda de emprego.  
 
 Se tes que realizar algún trámite urxente na túa demanda de emprego ou solicitar un certificado 

ou un informe, poderás realizlo a través da Oficina virtual (reactivación da demanda de emprego 
en determinados casos, solicitude de servizos, ofertas de emprego, ...) ou poñéndote en contacto 
coa túa oficina de emprego telefonicamente ou a través dun correo electrónico. 

  Consulta aquí os datos de contacto: 
B            http://bit.ly/2WgbzrI   

 NON se dará de baixa ás persoas estranxeiras que teñan pendente a renovación dunha autoriza-
ción administrativa ou estean pendentes de presentear algunha documentación xustificativa. 

 
 Quedan suspendidas as citas presenciais de orientación laboral. 
 
 Quedan aprazadas, mentres dure a suspensión das actividades educativas, as accións de forma-

ción profesional para o emprego xestionadas ou financiadas pola Xunta de Galicia, os obradoiros 
de emprego e os programas integrados de emprego. 

 
Ademais, cómpre que teñas en conta que, no que se refire ás Oficinas de Prestacións dependentes do 
SEPE: 

 NON se terán en conta os prazos actualmente establecidos para solicitar a prestación ou subsi-
dio. É dicir, o teu dereito á prestación ou subsidio queda plenamente asegurado sen ter que cum-
prir o prazo habitual para solicitalos. 

 
 Habilitaranse canles para a recuperación da demanda daquelas persoas inscritas con anteriori-

dade ou para facilitar, no seu caso, a inscrición inicial. 
 
 NON se esixirá a acreditación da busca activa de emprego (BAE) na solicitude do subsidio extra-

https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/2UehR8v
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscador-oficinas.html
http://bit.ly/2WgbzrI
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GUÍAS DE ACTUACIÓN NO ÁMBITO LABORAL  

20 de marzo de 2020 

  

 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 .  
 
 
 

 GUÍA PARA A ACTUACIÓN NO ÁMBITO LABORAL EN RELACIÓN AO NOVO CO-

RONAVIRUS. 

                                Clica aquí para vela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 GUÍA CON PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE ASMEDIDAS ADOPTADAS POLO 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN SEGURIDADE SOCIAL E MIGRACIÓN  

(EMPRESAS,TRABALLADOR@S,ASALADIAD@S,TRABALLADOR@ AUTÓ-

NOM@S) 

                                 Clica aquí para vela           

https://www.aedlsada.gal/
http://www.mitramiss.gob.es/es/extras/buscador/resultados.htm?q=Gu%C3%ADa&buscar.x=0&buscar.y=0&hl=es
https://twitter.com/inclusiongob/status/1240634463106801664
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MEDIDAS EN MATERIA DE DESEMPREGO 

20 de marzo de 2020 
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MEDIDAS URXENTES  

20 de marzo de 2020 

                   RDL 8/2020, DE 17 DE MARZO 
Medidas urxentes para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 

 
Recolle entre outras as seguintes medidas: 
 
- Garantía de suministro de auga e enerxía a consumidores vulnerables. 
 
-Carácter preferente do traballo a distancia. 
 
- Dereito de adaptación do horario e reducción de xornada. 
 
- Moratoria de deuda hipotecaria para a adquisición de vivenda habitual. 
 
-Prestación extraordinaria por cese de actividade para os afectados por declaración do estado de alarma para a 
xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19. 
 
- Garantía no mantemento dos servicios de comunicacións electrónicas e a conectividade de banda ancha. 
 
- Garantía na prestación do servicio universal de telecomunicacións. 
 
- Suspensión da portabilidade. 
 
- Interrupción do prazo para a devolución de productos durante a vixencia do estado de alarma. 
 
- Medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal de actividad para evitar despidos (cotizacións, 
prestacións, ...). 
 
- Medidas para garantir a liquidez para soster a actividade económica ante as dificultades transitorias consecuen-
cia da situación. 
 
- Suspensión de prazos no ámbito tributario. 
 
-Medidas excepcionais en relación cos procedementos de suspensión de contratos e redución de xornada por cau-
sa de forza maior. 
 
- Medidas excepcionais en relación cos procedementos de suspensión e redución de xornada por causa económi-
ca, técnica, organizativa e de produción  
 
-Medidas extraordinarias en materia de protección por desemprego en aplicación dos procedementos. 
 
 -Limitación temporal dos efectos da presentación extemporánea de solicitudes de prestacións por desemprego. 
 
 Medidas extraordinarias relativas á prórroga do subsidio por desemprego e á declaración anual de rendas 
 
Máís medidas e información : http://bit.ly/2Uktlrj  

https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/2Uktlrj
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MEDIDAS  LABORAIS 

20 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

TRABALLO A DISTANCIA. 
As  empresas deben adoptar as medidas oportunas para implantar o traballo a distancia se iso é técnica e razoablemente posible . 

  

ADAPTACIÓN E REDUCIÓN DE XORNADA 
 

 As persoas traballadoras por conta allea que acrediten deberes de coidado respecto do cónxuxe ou parella de feito, así como res-
pecto dos familiares por consanguinidade ata o segundo grao, teñen dereito a acceder da persoa traballadora, terán dereito a acce-
der á adaptación da súa xornada e/ou á redución da mesma cando concorran circunstancias excepcionais relacionadas coas actua-
cións necesarias para evitar a transmisión comunitaria do COVID-19. 
 Entenderase que concorren ditas circunstancias excepcionais cando:  
• Sexa necesaria a presenza da persoa traballadora para a atención dalgunha das persoas indicadas no apartado anterior que, por 
razóns de idade, enfermidade ou discapacidade, necesite de coidado persoal e directo como consecuencia directa do COVID-19. 
 • Existan decisións adoptadas polas Autoridades gubernativas relacionadas co COVID-19 que impliquen peche de centros educati-
vos ou de calquera outra natureza que dispensasen coidado ou atención á persoa necesitada dos mesmos.  
• Cando a persoa que ata o momento ocupásese do coidado ou asistencia directos de cónxuxe ou familiar ata segundo grao da per-
soa traballadora non puidese seguir facéndoo por causas xustificadas relacionadas co COVID-19.  
 
A redución de xornada especial deberá ser comunicada á empresa con 24 horas de antelación, e poderá alcanzar a totalidade da 
xornada se resultase necesario. En caso de reducións de xornada que cheguen ao 100 % o dereito da persoa traballadora deberá 
estar xustificado e ser razoable e proporcionado en atención á situación da empresa.  
 

MEDIDAS EXCEPCIONAIS EN RELACIÓN COS PROCEDEMENTOS DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS E 
REDUCIÓN DE XORNADA POR CAUSA DE FORZA MAIOR.  

 
As suspensións de contrato e reducións de xornada que teñan a súa causa directa en perdas de actividade como consecuencia do 
COVID-19, incluída a declaración do estado de alarma, que impliquen suspensión ou cancelación de actividades, peche temporal de 
locais de afluencia pública, restricións no transporte público e, en xeral, da mobilidade das persoas e/ou as mercadorías, falta de 
subministracións que impidan gravemente continuar co desenvolvemento ordinario da actividade, ou ben en situacións urxentes e 
extraordinarias debidas ao contaxio do persoal ou a adopción de medidas de illamento preventivo decretados pola autoridade sani-
taria, que queden debidamente acreditados, terán a consideración de provenientes dunha situación de forza maior.  
A existencia de forza maior deberá ser constatada pola autoridade laboral en todo caso. A resolución da autoridade laboral ditarase 
no prazo de cinco días desde a solicitude, previo informe, no seu caso, da Inspección de Traballo e Seguridade Social e deberá limi-
tarse a constatar a existencia da forza maior alegada pola empresa. 
 A data de efectos do ERTE, neste caso, , é  a data de declaración do Estado de Alarma.Para a persoa traballadora manterase este 
período como de cotización efectiva para todos os efectos. 
 

MEDIDAS EXCEPCIONAIS EN RELACIÓN COS PROCEDEMENTOS DE SUSPENSIÓN E REDUCIÓN DE 
XORNADA POR CAUSA ECONÓMICA, TÉCNICA, ORGANIZATIVA E DE PRODUCIÓN. 

 
 Nos supostos que se decida pola empresa a suspensión de contrato ou redución da xornada por causas económicas, técnicas, orga-
nizativas e de produción relacionadas co COVID-19, aplicaranse:  
 
 a) No caso de que non exista representación legal das persoas traballadoras, a comisión representativa para a negociación do perío-
do de consultas estará integrada polos sindicatos máis representativos do sector e deberá estar constituída no improrrogable prazo 
de 5 días. En caso de non conformarse esta representación, a comisión estará integrada por tres traballadores da propia empresa.  
b) O período de consultas entre a empresa e a representación das persoas traballadoras ou a comisión representativa prevista no 
punto anterior non deberá exceder do prazo máximo de sete días.  
c) O informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social, cuxa solicitude será potestativa para a autoridade laboral, evacuarase no 
prazo improrrogable de sete días. No caso de que a persoa traballadora estea afectada por calquera dos supostos de ERTE recoñéce-
se o dereito á prestación contributiva por desemprego aínda que se careza do período de ocupación cotizada mínimo necesario para 
iso.As medidas relativas aos ERTES só estarán vixentes mentres se manteña a situación extraordinaria derivada do COVID-19.  
 

https://www.aedlsada.gal/
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OFERTAS BOLSA EMPREGO MUNICIPAL 

IMPORTANTE: Accede ás ofertas deste apartado OFERTAS BOLSA EMPREGO MUNICIPAL https://www.aedlsada.gal/gl/ofertas-portal/ 

indicando:1.– No asunto do correo a emprego@sada.gal o número de oferta  
  2.– Os teus apelidos e nome no arquivo do teu CV, da seguinte maneira: CV APELIDOS NOME Ex. CV LOPEZ GARCIA JUAN 

VOLVER AO ÍNDICE 

AXUDA A DOMICILIO/EMPREGADA FOGAR 

Localización:  Soñeiro.  

Contrato:  20 h. semanais  

Tarefas: limpeza do fogar, e atención a persoa dependente Requisitos: carné de 

conducir B e vehículo. 

Horario L-M-M  de 08:00 a 11:00 e de X-V de 08:00 a 11:00 e de 15:45 a 18:45 h. 

Contacto: Enviar Cv actualizado a emprego@sada.gal especificando no asunto 

“Oferta Nº 126/2019 Axuda a domicilio/empregada do fogar” 

CAMAREIRAS DE PISOS PARA OLEIROS 

Localización:  Oleiros 

Numero de vacantes : 2 

Requisitos: Persoa dinámica con experiencia en posto similar ou 

en limpeza en xeral, coche propio para desprazamenteos e dispo-

ñibilidade para traballar quendas de mañan tarde e noite. 

Funcións: limpieza de habitacións e zonas comúns, apoio en 

lavandería.  

Experiencia: máis de 6 meses 

 

Contacto: Enviar CV actualizado a emprego@sada.gal especifi-

cando “ Oferta Nº 3/2020 Camareira de pisos”  

AXENTE EXCLUSIVO ( VENTAS) 

Localización:  A Coruña 

Requisitos: Compañía de seguros necesita incorporar axente     

comercial. Experiencia no posto de máis de 6 meses 

Formación: ESO, EXB.  

Tipo contrato: mercantil 

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

no asunto “Oferta Nº 104/2019 Axente exclusivo”  

      

      

      

      

DESTACAMOS 

 Interrómpense os prazos de inscrición no procedemento de competencias clave (TR306A)  

 Queda suspendida a data limite para presentación de solicitudes de axudas para o PEL  

 Cursos de formación online  SEPE con diploma acreditativo: 

                                                                                                            * Técnico en Xestión de almacéns e loxistica 

                                                                                                            * Xestión de negocios online 2.0  

 Axudas para obtención de permios de conducción das clases B e C para desempregados  inscritos no 
SNGX 

 

                                                                                  

https://www.aedlsada.gal/
https://www.aedlsada.gal/gl/ofertas-portal/
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VOLVER AO ÍNDICE 

OFERTAS PORTAIS DE EMPREGO / REDES SOCIAIS 

ADMINISTRATIVO/A CALL-CENTER BANCA 39 H. 

Requisitos : Bacharelato- IMPRESCINDIBLE: Catalán nativo  

-  Experiencia en posto similar de polo menos 1 ano.- Coñe-

cementos avanzados de ferramentas informáticas- Traballo 

en equipo- Proactividade - Dispoñibilidade incorporación 

inmediata. 

http://bit.ly/2J6aFGB  

VIXILANTES DE SEGURIDADE 
 

Vixiantes de seguridade para importante empresa de alimenta-

ción en horario de 10 a 20 de L a V. Tipo de posto: Xornada com-

pleta Localización: A Coruña, (Requisito desexable) Licenzas ou 

certificacións: TIP en vigor (Requisito mínimo). 

http://bit.ly/390KCuG  

MODELOS PATRONAXE 
 

Modelos patronaxe talla 34-36 para Arteixo. Requisitos 
mínimos: Cumprir coas medidas e a dispoñibilidade solici-
tada. Medidas: Altura: 168-175 cm Peito: 86-90 Cintura: 66
-70 Cadeira: 94-96.Xornada completa de luns a venres de 
9:30-18:30 h  
 
http://bit.ly/38UkL7H 

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

CAIXEIROS/AS  REPOÑEDORES/AS PARA TENDA EN BETANZOS 
 

Requisitos: estudos mínimos : bacharelato. Funcións: -Atender ao 

cliente. -Facturar en Caixa. -Colocar correctamente os produtos no 

lineal mantendo unha boa exposición. -Realizar tarefas de limpeza 

e coidar a imaxe da tenda. -Cambios de promoción. -Venda activa. 

-Colaborar cos teus compañeiros/ as co fin de alcanzar os obxecti-

vos  Tipo de contrato: de duración determinada, jornada parcial - 

tarde 

 
http://bit.ly/2xNdaLt  

ASESOR/A CONTABLE 

Requisitos:Ciclo superior de administración e finanzas ou Licen-

ciatura/grao en Empresariais ADE ou similar -Experiencia de polo 

menos 2 anos en labores contables -Experiencia en presentación 

de impostos e rendas. 

 

 http://bit.ly/33pa3Fb  

PERSOAL DE LIMPEZA PARA FABRICAS DE CONXELADOS 
 
Persoal de limpeza para realizar funcións de limpeza nunha 

fábrica de conxelados. Ofrécese contratación a xornada com-

pleta de Luns a Sábado en horario nocturno. Ofrécese - Con-

trato por obra con posibilidade de continuidade - Xornada 

completa de luns a sábado en quenda de noite . 

 

http://bit.ly/2w769ES  

XESTOR TELEFÓNICO  

 Requisitos mínimos: Estudos finalizados (FP2/Grao) en 
ADE, Económicas, Relacións Laborais. Non fai falta ter expe-
riencia previa. Xente nova, con ganas de aprender e mello-
rar no devandito sector. Funcións: Xestión e atención ao 
cliente. Recuperación de importes económicos a clientes. 

http://bit.ly/3d7nEW3  
 

TÉCNICOS/AS EN REDES 
 
Técnicos/as de Redes con coñecementos mínimos do CCNA. Re-
quisitos: Que sexas un/unha apaixonade@ das redes e a seguri-
dade informática. - Con posesión do CCNA ou cos coñecementos 
mínimos que ofrece a certificación. —Ser capaz de resolver pro-
blemas de rede, utilizando ferramentas de captura e análise. - 
Realizar soporte á rede, responder peticións e xestionar inciden-
cias do cliente. -Dispoñibilidade para traballar a quendas . 
 
http://bit.ly/39ZbrAW   

AUXILIAR ADMINSTRATIVO 
 

Estudos mínimos Formación Profesional Grao Superior en 
Administración. Experiencia mínima:Polo menos 2 anos. 
Requisitos mínimos:-Experiencia en trámites coa adminis-
tración pública. -Tarefas administrativas en xeral-
Polivalencia  
https://bit.ly/2Wv4zXS  

http://bit.ly/2J6aFGB
http://bit.ly/390KCuG
http://bit.ly/38UkL7H
https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/2xNdaLt
http://bit.ly/33pa3Fb
http://bit.ly/2w769ES
http://bit.ly/3d7nEW3
http://bit.ly/39ZbrAW
https://bit.ly/2Wv4zXS
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VOLVER AO ÍNDICE 

 

PORTAIS DE EMPREGO / REDES SOCIAIS 

 COMERCIAL(PRL) 
 
Comercial PRL. Requisitos mínimos forma-
ción Profesional de grao medio ou superior 
de Comercio e Marketing ou simi-
lar.Experiencia comercial 1 ano, preferible-
mente no sector da prevención de riscos 
laborais. Carné de conducir e vehículo 
propio. Valorarase: Formación e/ou coñe-
cementos de prevención de riscos laborais. 
Valorable dominio do Galego. 
 
 http://bit.ly/2Wp6ayK  

AUXILIAR DE SERVIZO DE AXUDA A 
DOMICILIO ( SAD)  

Auxiliares de axuda a domicilio. Im-

prescindible: formación relacionada 

co posto: Certificado de Profesionali-

dade de atención sociosanitaria a 

persoas dependentes no domicilio ou 

en institucións sociais. Técnico en 

atención a persoas en situación de 

dependencia Técnico en coidados 

auxiliares de enfermería.Requisitos 

desexados: Experiencia previa. Dispo-

ñibilidade horaria. Funcións: Coidado 

e atención de persoas dependentes 

nos seus domicilios (aseo persoal, 

mobilizacións, transferencias, ma-

nexo de axudas técnicas como guin-

dastres e cadeiras de rodas, apoio 

doméstico, entre outras) 

http://bit.ly/2QmJqv5  

CAIXEIRO/A  REPOÑEDOR/A  PARA  SADA  

Requisitos: Estudos mínimos: ESO. Experiencia 
mínima :- Polo menos 2 meses de experiencia 
de repoñedor- Valorable experiencia como 
caixeiro.-Tipo de xornada: xornada parcial. 
Contrato duración determinada. 
 
http://bit.ly/2J83GNn 

AVOGADO/A DEREITO BANCARIO  
 
 Avogado/a para obufete na Coruña, con 
experiencia en procedementos xudiciais de 
dereito bancario de polo menos 2 anos 
(cláusula adoito, gastos hipotecarios, IRPH, 
tarxetas revolving, SWAP, execucións hipote-
carias...)  
Encargarase da llevanza de expedientes de 
maneira global: orientación xurídica inicial 
ao cliente, análise de xurisprudencia, redac-
ción de demandas e asistencia letrada a 
vistas. Debe ser proactiva, resolutiva e con 
boas habilidades de comunicación. Busca-
mos unha persoa dinámica, afeita traballar 
en equipo e afán de superación. Valorarase 
que o candidato preparase oposicións de 
escala superior. Salario fixo a convir. Incor-
poración inmediata. Imprescindible residen-
cia na Coruña ou a súa área metropolitana . 
 
 
http://bit.ly/2Ud8TZg  

 PERSOAL DE LIMPEZA  

 Requisitos: Estudos mínimos ESO, 

certificado de discapacidade igual 

ou maior ao 33%.Experiencia míni-

ma: Polo menos 1 ano. Requisitos 

desexados: Manexo de fregadora.-

Experiencia previa no sector.-

Residencia en Betanzos ou posibili-

dade de mobilidade ao centro de 

traballo.-Posibilidade de traballo a 

días soltos, Xornada laboral: Parcial 

Mañá 

 http://bit.ly/2vdFaa9  

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA   
 

Experiencia mínima: máis de 5 años. Estu-
dos mínimos: Enxeñería Técnica Agrícola, 
especialidade en Hortofruticultura e 
Xardinería . Experiencia mínima: Máis de 
5 anos. Requisitos mínimos: Experiencia 
con equipos de traballo e redacción de 
licitacións  Funcions: Posto dentro do 
departamento técnico. Redacción de 
licitacións para concursos do sector públi-
co. Xestión de varios equipos de obras de 
xardinería tanto contratos privados como 
públicos. Control e Xestión de varios equi-
pos de mantemento de xardinería tanto 
de contratos públicos como privados 
Xestión e control de mantementos e 
obras. Personal a cargo 21 - 50  
 
http://bit.ly/38ZeYhh 

 FONTANEIRO SECTOR INDUSTRIAL 

Para traballar en empresa dedicada á mon-

taxe de sistemas de ventilación e instala-

cións frigoríficas a nivel industrial no sector 

da alimentación, precisa de fontaneiro/a 

con experiencia en chan radiante, desauga-

doiros, saneamentos e bomba de calor. 

Experiencia mínima: polo menos 3 anos. 

Tipo de contrato: indefinido, xornada Re-

quisitos: Estudos mínimos. Formación Pro-

fesional Grao Medio. Experiencia mínima: 

Polo menos . 

http://bit.ly/33sl5cF  

 AUXILIAR DE SERVIZO DE AXUDA A 
DOMICILIO ( SAD)  

 
Auxiliares de axuda a domicilio. Impres-
cindible: formación relacionada co 
posto: Certificado de Profesionalidade 
de atención sociosanitaria a persoas 
dependentes no domicilio ou en institu-
cións sociais. Técnico en atención a 
persoas en situación de dependencia 
Técnico en coidados auxiliares de enfer-
mería.Requisitos desexados: Experiencia 
previa. Dispoñibilidade horaria.  
 
http://bit.ly/2J83GNn  

https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/2Wp6ayK
http://bit.ly/2QmJqv5
http://bit.ly/2J83GNn
http://bit.ly/2Ud8TZg
http://bit.ly/2vdFaa9
http://bit.ly/38ZeYhh
http://bit.ly/33sl5cF
http://bit.ly/2J83GNn
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OFERTAS PRIVADAS DE EMPREGO 

VOLVER AO ÍNDICE 

Máis accións formativas no seguinte enlace: 
 
https://bit.ly/2FQ3Nfr 

    

OFERTA EMPLEO LOCALIDAD FECHA 

12/2020/2765 AUXILIARES DE ENFERMERÍA OLEIROS 18/03/2020 

12/2020/2767 PEONES GANADEROS, EN GENERAL SOBRADO 18/03/2020 

12/2020/2707 ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES CORUÑA, A 13/03/2020 

12/2020/2717 

DEPENDIENTES DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y 
CONFITERÍA CORUÑA, A 13/03/2020 

12/2020/2716 

CONDUCTORES-OPERADORES DE MAQUINA-
RIA FORESTAL CON MOTOR, EN GENERAL CAMBRE 13/03/2020 

12/2020/2719 

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENE-
RAL OUTES 13/03/2020 

12/2020/2721 PANADEROS CORUÑA, A 13/03/2020 

12/2020/2722 MODISTOS BETANZOS 13/03/2020 

12/2020/2734 TRABAJADORES AGROPECUARIOS OLEIROS 13/03/2020 

12/2020/2735 ALBAÑILES ARZUA 13/03/2020 

12/2020/2661 

TÉCNICOS EN OPERACIONES DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS CORUÑA, A 12/03/2020 

12/2020/2648 

CONDUCTORES DE CAMIÓN CON REMOLQUE 
Y/O DE TRACTOCAMIÓN CURTIS 12/03/2020 

12/2020/2675 

COLOCADORES DE PREFABRICADOS LIGEROS 
(CONSTRUCCIÓN) CORUÑA, A 12/03/2020 

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/2FQ3Nfr
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo.html?csrf=66d0aadb5d3ef9824b83d85a2982d0c6a60174bf&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=4
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo.html?csrf=66d0aadb5d3ef9824b83d85a2982d0c6a60174bf&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=1
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo.html?csrf=66d0aadb5d3ef9824b83d85a2982d0c6a60174bf&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=2
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo.html?csrf=66d0aadb5d3ef9824b83d85a2982d0c6a60174bf&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=3
javascript:$('#cual4').toogle();
javascript:$('#cual5').toogle();
javascript:$('#cual9').toogle();
javascript:$('#cual11').toogle();
javascript:$('#cual11').toogle();
javascript:$('#cual13').toogle();
javascript:$('#cual13').toogle();
javascript:$('#cual14').toogle();
javascript:$('#cual14').toogle();
javascript:$('#cual15').toogle();
javascript:$('#cual17').toogle();
javascript:$('#cual19').toogle();
javascript:$('#cual20').toogle();
javascript:$('#cual23').toogle();
javascript:$('#cual23').toogle();
javascript:$('#cual24').toogle();
javascript:$('#cual24').toogle();
javascript:$('#cual28').toogle();
javascript:$('#cual28').toogle();
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OFERTAS EMPREGO PÚBLICO 

20 de marzo de 2020 

PROCESO SELECTIVO ELABORACIÓN DE  LISTAS DE CONTRATACIÓN 
DE PERSOAL PARA DEPUTACIÓN DA CORUÑA 

 

TÉCNICO/A DE CULTURA: Convocado pola Deputación  Provincial de A 
Coruña proceso selectivo para elaboración de listas  de contratación 
de persoal temporal para postos de Técnico/a de Cultura. 
 
 Prazo de presentación de solicitudes: ata o día 24 de marzo do 2020 
 
http://bit.ly/32XGc6v 
 
OFICIAL DE IMPRENTA DISEÑADOR GRÁFICO: Convocado pola Depu-
tación  Provincial da Coruña proceso selectivo para elaboración de 
listas de persoal temporal para postos de Oficial de imprenta, diseña-
dor gráfico. 
 
Prazo de presentación de solicitudes:  ata o día 24 de marzo do 2020 
 
http://bit.ly/3aA1YQx 
 
TÉCNICO/A  EN XESTÍÓN TRIBUTARIA:Convocado pola DeputaciónPro-
vincial da Coruña proceso selectivo para elaboración de listas de per-
soal temporal para postos de Oficial de imprenta, diseñador gráfico. 
 
Prazo de presentación de solicitudes:  ata o día 24 de marzo do 2020 
 
http://bit.ly/38sWqpe 

VOLVER AO ÍNDICE 

 PERSOAL LABORAL LIMPADOR CONCELLO DE ARANGA 

Convocado polo Concello de Aranga proceso de selección para contra-
tación de persoal laboral temporal na categoría de Limpador/a para a 
formación dunha bolsa  de emprego. 
Prazo de presentación de solicitudes ata o día 23 de marzo de 2020 
 
http://bit.ly/2TIyNVS  

LISTAS PERSOAL  INTERINO XUNTA DE GALICIA 
 
Aberto o prazo para inscribirse en listas de persoal interino 
para o desempeño con carácter transitorio de prazas reserva-
das a funcionarios e a contratación temporal de persoal labral-
da Xunta Galicia. 

Presentación de instancias :Ata o 30 de abril 

http://bit.ly/2IprRpT  

Máis información :http://bit.ly/335KYPD   

 BLOG DE OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO (Galicia) 

 EMPREGO PÚBLICO MINISTERIOS E ORGANISMOS DA AGE 

 PORTAL DA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE GALICIA 

 BOLETÍN DE EMPREGO PÚBLICO SEMANAL DA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA 

 

 CONVOCADO POLO “MINISTERIO DEL INTERIOR”  
PROCESO SELECTIVO CORPO XERAL ADMINISTRTIVO  

ESPECIALIDADE TRÁFICO. 

Convocado polo “Ministerio del Interior” proceso selectivo 

para cubir 40 prazas no Corpo Xeral  Administrativo da Admi-

nistración do Estado, especialidade de Tráfico polo sistema 

xeral de acceso libre. 

Prazo de presentación de solicitudes:  ata o día 26 de marzo 

do 2020 

  

http://bit.ly/2HYS7ao  

 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA CONVOCA UNHA PRAZA DA ESCALA 

TÉCNICA DE ESPECIALISTAS (SUBESCALA DE CONSTRUCIÓN) 

Convócanse probas selectivas para a provisión dunha praza da 
escala técnica de especialistas (subescala de construción) va-
cante na relación de postos de traballo do persoal funciona-
rio desta universidade.  

Máis información: http://bit.ly/2UiHV2d  

http://bit.ly/32XGc6v
http://bit.ly/3aA1YQx
http://bit.ly/38sWqpe
http://bit.ly/2TIyNVS
http://bit.ly/2IprRpT
http://bit.ly/335KYPD
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/2NiwKVe
https://bit.ly/2NiwKVe
http://bit.ly/2HYS7ao
http://bit.ly/2UiHV2d


15  

  

Boletín de emprego. PORTAL DE EMPREGO: https://

PORTAIS XERALISTAS  

Infojobs 

Galejobs 

Jobtoday 

Infoempleo 

Empleate 

Universia 

Insertia 

PORTAIS TURISMO E HOSTALARÍA 

Hosteleo 

Gastroempleo 

Asociación de Hostelería A Coruña 

PORTAL AXENTES COMERCIAIS 

AG. Agentes Comerciales 

PORTAIS INFORMÁTICA 

Tecnoempleo 

PORTAIS DOCENTES 

Wekab 

Colejobs  
 

Educajob  

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 para 

20 de marzo de 2020 

PORTAIS DE EMPREGO POLÍGONOS EMPRESARIAIS 

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  

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 Me-

talúrxicos de Galicia (ASIME) 

EMPREGOS PARA EMPREGADAS DE 

FOGAR EXTERNAS. 

METABUSCADORES 

Indeed  

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
https://www.insertia.net/empleo/
https://hosteleo.com/
http://asociacionhosteleria.org/la-asociacion/contacto/
https://www.cgac.es/ofertas-de-empleos/candidatos/
https://www.tecnoempleo.com/
http://wekab.com/
https://www.colejobs.es/listado-ofertas-colegios-escuelas
https://www.educajob.com/
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/
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://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleos/empleadas-de-hogar-externas/
https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleos/empleadas-de-hogar-externas/
https://www.indeed.es/
https://www.indeed.es/
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REDES SOCIAIS E PROFESIONAIS  

REDES PROFESIONAIS 

 Linkedin 

 Viadeo 

 Xing  

 beBee 

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 

EXTEND RRHH 

LEGARIA GESTION 

MANPOWER 

NORTEMPO 

RANDSTAD 

SYNERGIE 

TEMPORING 

V2 GESTION 

STOCK UNO 

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 

Empleo en la  Red 

Orientación Laboral de Betanzos 

Orientación Laboral de Concello Irixoa   
                                    
https://www.facebook.com/ofertasempleocoruna/ 
 
https://www.facebook.com/emprego.formacion/ 
 
https://www.facebook.com/Empleate-Ya-Ecos-do-sur-
549509261793017/ 

APPS EMPREGO 

 JOBTODAY 

 LINKEDIN 

 INFOJOBS 

 INDEED 

 GALEJOBS 

https://www.aedlsada.gal/
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://www.red.es/redes/es/quienes-somos/recursos-humanos/empleoC:/Users/Usuario/Documents/Archivos%20de%20Outlook
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/
https://www.facebook.com/ofertasempleocoruna/
https://www.facebook.com/emprego.formacion/
https://www.facebook.com/Empleate-Ya-Ecos-do-sur-549509261793017/
https://www.facebook.com/Empleate-Ya-Ecos-do-sur-549509261793017/
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BOLSAS—PRÁCTICAS 

 BOLSAS PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EMPRESAS DO SECTOR TIC 
 
Convocatoria de bolsas para a realización de prácticas formativas 
en empresas do sector TIC (bolsas DigiTalent) dirixidas a estudantes 
do Sistema universitario de Galicia no curso 2019/20 no marco do 
Plan DigiTalent (código de procedemento PR607A) 
 
http://bit.ly/2Im26XE  
  

 

VOLVER AO ÍNDICE 

20 de marzo 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 capacidades profesionais, desenvolver as 

súas calidades persoais e coñecer mellor a UE grazas aos pro-

gramas de prácticas. A maioría das institucións da UE organizan  

prácticas para mozos titulados universitarios duns 3 a 5 meses 

de duración. 

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

                                 https://bit.ly/2Jgibjz 

PROGRAMA EXPERIENCIA ABANCA 

O Programa Experiencia ABANCA é un programa integral para 

recén titulados/as que queiran desenvolver unha carreira profesio-

nal no sector financeiro.  

É unha oportunidade para moverte e demostrar o teu talento, 

adestrando as túas habilidades e desenvolvendo as túas competen-

cias.  

Podes vivir a experiencia ABANCA traballando e formándote como 

parte dos nosos equipos na Coruña, Lugo, Santiago, Ourense, Pon-

tevedra, Vigo e Asturias/León.  

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

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  

 

IGAPE  

O IGAPE convoca 50 prazas para a capacitación de mozos e mo-

zas profesionais en materia de internacionalización empresarial 

mediante formación práctica. 

(código de procedemento IG414A) 

BOLSAS INVESTIGACIÓN DEPUTACIÓN DA CORUÑA 

Convocadas pola Deputación de A Coruña as bases regulado-
ras de 20  bolsas de investigación  destinadas a persoas con 
titulación universitaria que pretendan facer un traballo de 
investigación no período 2020-2021, cunha duración mínima 
de nove meses.  
Prazo de presentación de solicitudes, exclusivamente por vía 
telemática: Desde o día 17 de marzo ata as 14:00 horas do día 
15 de abril do 2020 

 

http://bit.ly/33pSl4e 

BOLSAS DE FORMACIÓN  
DA DIRECCIÓN XERAL DE COMERCIO E CONSUMO 

 

Convocadas as bases para a concesión de tres  bolsas de forma-
ción na Dirección Xeral de Comercio e Consumo e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2020. 
 
Prazo presentación solicitudes:  ata o 23 de marzo  
(código de procedemento IN225A).  
 
Máis información: http://bit.ly/2VmAcCA  

CONVOCATORIA  BOLSAS FULBRIGHT PARA O ANO 2020 

Convocatorai de 20 bolsas Fulbright para   ampliación de estudos  para o 
curso 2020.-2021.Estas bolsas Van destinadas a estudantes con 
nacionalidade española que obtivesen o seu título universitario 
entre xaneiro de 2013 e setembro de 2020 para cursar estudos 
de posgrao en universidades de Estados Unidos en calquera dis-
ciplina. As bolsas Fulbright están destinadas a titulados superiores que 
estean interesados en programas de Máster ou Ph.D.  

Prazo de solicitude : ata o 14 de abril. 

 http://bit.ly/3902Mg8 

https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/2Im26XE
http://bit.ly/2LXaHSE
https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_es
http://bit.ly/2RUfKHl
http://bit.ly/35p0gPy
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG414AD:/Mis%20docs%20usuario/Documents/1º%20curso
http://bit.ly/33pSl4e
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN225AC:/Users/Usuario/Documents/29012020
http://bit.ly/2VmAcCA
http://bit.ly/3902Mg8
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ITINERARIO DE FOMENTO DO COOPERATIVISMO E A ECONOMÍA SOCIAL 

VOLVER AO ÍNDICE 

 
A Concellería de Promoción económica, Turismo e Emprego do Concello de Sada no marco da programación 
de actividades da Rede Eusumo vai realizar dende a Axencia de emprego e desenvolvemento local un itinera-
rio par o fomento do cooperativismo e da Economía Social, formado  por catro cursos incluídos no baremo 
de marisqueo da Consellería do Mar, cunha puntuación de 0,40  puntos cada un, en colaboración coa Unión 
de cooperativas Espazocoop e a Conselleria de Economía,Emprego e Industria- Xunta de Galicia- FSE 
 
 Dirixido a persoas emprendedoras, grupos promotores de cooperativas e a persoas interesadas en 

xeral. 
 
 Estes cursos cunha duración de 20 h. cada un son gratuitos para o alumnado, e as datas previstas de 

luns a vernes en horario de 9:30 a 14:30  
 
1. Ideas Cooperativas en acción  
2. Contabilidade para o emprendemento cooperativo  
 
Interesados no itinerario ou en algún dos obradoiros que se van a realizar en Sada. Poden cubrir o seguinte 
formulario .Inscríbase PREMANDO AQUÍ ou chame á Axencia de emprego e desenvolvemento local aos telé-
fonos 881 92 90 57 / 620 765 150 
 
 

Máis información: http://bit.ly/37G9zuY  

https://www.aedlsada.gal/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf41C9LDXFnKmqzwY9Ymit3BWlbrNIU9X9SS-ni8qialXBLXA/viewform
http://bit.ly/37G9zuY
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FORMACIÓN  

VOLVER AO ÍNDICE 

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 no seguinte enlace: 
 
https://bit.ly/2FQ3Nfr 

TÍTULO CONCELLO INICIO HORAS 

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institu-
cións sociais CORUÑA, A 11/05/2020 468 

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institu-
cións sociais CORUÑA, A 11/06/2020 468 

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web CORUÑA, A 01/04/2020 608 

Docencia da formación profesional para o emprego CORUÑA, A 13/04/2020 398 

Docencia da formación profesional para o emprego OLEIROS 10/06/2020 398 

Fabricación e montaxe de instalacións de canalización in-
dustrial OLEIROS 06/05/2020 548 

Fabricas de albanelería ARTEIXO 29/04/2020 568 

Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, so-
norización de locais e circuíto pechado de televisión CULLEREDO 30/03/2020 428 

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas ARTEIXO 02/04/2020 658 

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais CORUÑA, A 04/05/2020 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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Inscricións 
 
Este curso manten as datas indicadas e podese facer 

online 

https://www.aedlsada.gal/
https://cursosgratis.mainfor.edu.es/inscripciones/%20D:/Mis%20docs%20usuario/Documents/1º%20curso
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Inscricións 
 
Este curso manten as datas indicadas e podese facer 

online. 

Neste curso quedan poucas prazas. 

https://www.aedlsada.gal/
https://cursosgratis.mainfor.edu.es/inscripciones/%20D:/Mis%20docs%20usuario/Documents/1º%20curso
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A Concellería de promoción económica, turismo e emprego do Concello de Sada a través da Axencia 
de Emprego e Desenvolvemento Local (AEDL), organiza os cursos de : 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

OPERADOR/A DE CARRETILLAS ELEVADORAS 

Requisitos: persoas desempregadas do Concello de Sada  
Prazas: 16 
Duración: 12 h. 
 lugar: 
- Teoría, Aula_PRL Carretilla, na Lonxa do Porto de Sada 
-  Práctica, na Lonxa do Porto de Sada 
Horario: de 9:30 a 13:30 h. 
Datas: pendentes de concretar 
Imparte: Centro de Formación Profesional Soldeo, SL 
 
Prazo para realizar a inscrición:  no seguinte enlace: https://forms.gle/zr3dLXDpEVWBcztr6 
 

OPERADOR/A DE PLATAFORMAS ELEVADORAS DE PERSOAL 
 

Requisitos: persoas desempregadas do Concello de Sada  
Prazas: 16 
Duración: 12 h. 
Datas: pendentes de concretar 
Lugar:Teoría, Aula_PRL Carretilla, na Lonxa do Porto de Sada Práctica, na Lonxa do Porto de Sada 
Horario: de 9:30 a 13:30 h. 
Imparte: Centro de Formación Profesional Soldeo, SL 
Prazo para realizar a inscrición: no seguinte enlace: https://forms.gle/wsVw5iJ44QJBfBKm7 
 
 

https://www.aedlsada.gal/
https://forms.gle/zr3dLXDpEVWBcztr6
https://forms.gle/wsVw5iJ44QJBfBKm7
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CURSOS DE ADAPTACIÓN DA ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTIVA AO SOCORRISMO  

EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS (CAFDO-IA) E EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS (CAFDO-EAN) 

Convocados pola Academia Galega de Seguridad Pública cursos de adaptación da actividade física e deportiva ao 

socorrismo en instalacións acuáticas (CAFDO-IA) e en espazos acuáticos naturais (CAFDO-EAN), para licenciados 

ou graduados en Ciencias da Actividade Física e o Deporte e técnicos superiores en Animación de Actividades 

Físicas e Deportivas, co obxectivo de acadar a formación mínima que deben reunir os/as socorristas acuáticos/as 

para o seu exercicio profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa inscrición no 

Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia 

Maís información: http://bit.ly/2Vo2yfz  

Procura de emprego a través das TIC 

Data inicio: pendente de concretar 

 

https://cemit.xunta.gal/gl/

actividade/31305  

E- xestións   
 

Data inicio: pendente de concretar 

https://cemit.xunta.gal/gl/

actividade/31307  

 

 

A realidade da protección de datos 

Data inicio: pendente de concretar 

https://cemit.xunta.gal/gl/

actividade/31306  

 

PRÓXIMOS CURSOS  DE INFORMÁTICA  NA AULACEMIT DE SADA     
Debido á situación actual e atendendo ás instrucións das autoridades e da aplicación das medidas en materia de sani-

dade pública sobre  o coronavirus  decídese a suspensión cautelar das actividades da aula CEMIT do Concello. 
         
      ACTIVIDADES DA AULA CEMIT SUSPENDIDAS  
 

 PROCURA DE EMPREO A TRAVÉS DAS TIC                                                            

 E-XESIÓNS 

 A REALIDAE DE PROTECCIÓN DE DATOS  

 

https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/2Vo2yfz
https://cemit.xunta.gal/gl/actividade/31305
https://cemit.xunta.gal/gl/actividade/31305
https://cemit.xunta.gal/gl/actividade/31307
https://cemit.xunta.gal/gl/actividade/31307
https://cemit.xunta.gal/gl/actividade/31306
https://cemit.xunta.gal/gl/actividade/31306
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 VIVES EMPREGA SADA  

 
O Concello de Sada está a por en marcha en colaboración coa Fundación Acción contra el Hambre  o programa 
"Vives Emprega Sada",  que é a estratexia de Inclusión Social a través da empregabilidade e o emprendemento, 
que Acción Contra el Hambre desenvolve a nivel Estatal. 
  
O obxectivo desta estratexia é facilitar o acceso ao mercado laboral a persoas en risco de exclusión a través de: 
Emprego por conta allea, autoemprego e outras formas de economía social. 
  
Requisitos: persoas desempregadas do Concello de Sada, contar cun nivel de lectoescritura básico e presentar 
algún rasgo de vulnerabilidade do FSE. 
  
Persoas destinatarias: mozos e mozas desempregadas, persoas desempregadas de longa duración, con fillos e 
fillas a cargo, con discapacidade, inmigrantes, etc. 
  
Prazas: 25 Duración: ata xuño de 2020 
 
Inscrición, cubrindo o cuestionario no seguinte enlace: https://forms.gle/Vy6VrCKanHZshUGa7 
  
Datos de Contacto: 
Alejandro Martín López  amartinlopez@accioncontraelhambre.org 
Técnico de Inclusión Sociolaboral Vives Emplea - Socio-Labour Inclusion Officer 
Telf.: (+34) 682 700 162  
 
 

 

https://www.aedlsada.gal/
mailto:amartinlopez@accioncontraelhambre.org
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 Pode ser un bo momento para aprender a mecanografar ¡ 

 

Aprende a colocar os dedos no teclado e colle cada día máis velocidade practicando e xogando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada lección, a posición apropiada e combinación dos dedos practícanse ata que sexan completamente asimi-

lados. Contén un teclado electrónico con letras e textos.  

O usuario debe copialas  usando o seu  teclado e seguindo as cores que representan os dedos que debe usar.  

MecaNet Portable ten exames con tempo e algúns xogos. Adicionalmente o usuario pode monitorear o seu pro-

greso e gravar os seus erros para melloras a futuro.  

Máis información : http://bit.ly/2wdI5jz 

                                                                  

CURSOS GRATUITOS PARA APRENDER INGLÉS  

Inglés para todos os niveis 

 Academia de inglés dixital ABA English lanzou unha oferta de cursos gratuítos para persoas que durante 

esta corentena en casa desexen mellorar o seu nivel de inglés.  
 

 O British Council ofrece unha serie de interesantes cursos online de inglés, programas gratuítos que se de-

senvolven en colaboración coa plataforma británica Future Learn. 
 

Máis información : https://bit.ly/3deO5ct  

 

https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/2wdI5jz
https://bit.ly/3deO5ct
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Máis información : 

                   http://bit.ly/31TfeMH 

 

https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/31TfeMH
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FORMACIÓN GRATUÍTA DIRIXIDA A 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/2Lyi1F1  
 

 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
http://www.metodogrupo.com/es/cursos/trabajadores/Teleformacion/plantics?fbclid=IwAR3hNqSpXiDJ-iIuuOFYunM6d49imkx1xhJZCzmHN4AOPhwvJU3Iub1UsX4
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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INSTITUDO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL (ISSGA) 

 

Oferta FORMACIÓN EN RISCOS LABORAIS (ISSGA):tanto presencial como mediante teleformación. Cursos nivel básico, 

xornadas técnicas, formación en liña e outras actividades. Gratuítos.  

             

                 Inscrición e máis información: https://goo.gl/eVkVTz  

 

CURSOS MOOC 
Os Mooc son Cursos Online Gratis das mellores universidades do mundo e que podes cursar para mellorar no teu traballo. 
Están orientados ao mundo laboral. Son moi fáciles de seguir (vídeos, test e foros) e tes unha amplia oferta formativa onde 
escoller. 
 

               Inscrición e máis información: http://bit.ly/2uo0U2p  

AXUDAS PARA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONDUCCIÓN  
 

 
 
 
 

Convocadas pola Consellería de Política Social AXUDAS para a obtención dos permisos de conducción das clases B e C á mocidade galega 
dirixidas ás persoas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia 
Prazo de presentación de solicitudes: inicialmente ata o día 31 de xullo do 2020 pero no momento en que se esgote o crédito orzamenta-
rio, a Consellería de Política Social publicarao no Diario Oficial de Galicia e na páxina web: xuventude.xunta.es e partir dese momento non 
se admitirán novas solicitudes.  
 
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.  
 
Poderán solicitar as axudas as persoas mozas que cumpran os seguintes requisitos na data de presentación da solicitude:  
 
a) Ter cumpridos os 18 anos, sen prexuízo da idade mínima para a obtención do permiso de clase C. 
 b) Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima dun ano. 
 c) Estar inscritas no SNGX e figurar como beneficiarias no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.  
d) Estar matriculadas nunha autoescola da Comunidade Autónoma de Galicia no momento de presentar a solicitude ou ben ter o/os per-
miso/s para o/os cales se solicita a axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2020 e a data de presentación da solicitude. 
 
          Mais información :http://bit.ly/2W6JQto   

https://www.aedlsada.gal/
https://goo.gl/eVkVTz
http://bit.ly/2uo0U2p
http://bit.ly/2W6JQto
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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, 

propiciando a relación con outras empresas e/ou profesionais nunha situación similar, melloren as súas posibili-

dades 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 

entre 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  

VOLVER AO ÍNDICE 

 

 

 CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS (POLÍGONO DE A GRELA)  
             
           Máis información http://bit.ly/35w5urY 
 

 VIVEIRO DE EMPRESAS DA CÁMARA DE COMERCIO 
 
            Máis información: http://bit.ly/2SYWHw4 
 

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

 

VIVEIROS DE EMPRESAS  

https://www.aedlsada.gal/
https://arenaza.pel.gal/es/events
http://bit.ly/2SUwsqJ
http://bit.ly/35w5urY
http://bit.ly/2SYWHw4
http://bit.ly/36saxLm
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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 entradas no capital da nova empresa, de calquera sector ou acti-
vidade, mediante 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 Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) do GALP Golfo Ártabro SurEstean localizados no ámbito territorial elixible 
do GALP Golfo Ártabro Sur. Sexan viables técnica e economicamente. Se axusten á normativa sectorial (comunitaria, estatal e auto-
nómica) que resulte de aplicación para cada tipo de proxecto.  
 
 
CONVOCATORIA ABERTA  ATA O 1 DE MARZO, SELECCIÓNANSE OS PROXECTOS PRESENTADOS  ATA ESA DATA, E SE NON SE CUBRE 
O IMPORTE DE AXUDAS PARA ANUALIDADE, SELECCIONARANSE PROXECTOS PRESENTADOS ATA 1 DE SETEMBRO.     
 
 
 
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 desenvolvemento dunha actividade económi-
ca. Así mesmo, terán este carácter os proxectos de interese público que, mesmo constituíndo unha actividade económica ou estando 
afectados a unha actividade económica, non incidan sobre o réxime de competencia no territorio de que se trate. 
 

https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/2rZKj3M
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PEL 2020 

A Deputación da Coruña, no marco do Plan de Emprego Local, ven de convocar as axudas PEL 2020 coas seguintes liñas: 
 

 LIÑA PEL EMPRENDE INVESTIMENTO: Axudas para contribuir á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos 
concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables (ABERTO O PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DENDE O 20/02/2020). 

 

 LIÑA PEL PEMES CREACIÓN E AMPLIACIÓN: Axudas á creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas 
empresas e microempresas. (ABERTO O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DENDE O 21/02/2020). 

 
 

 LIÑA PEL PEMES MANTEMENTO: Axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e 
microempresas. (ABERTO O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DENDE O 21/02/2020) 

 
 
As bases das axudas PEL 2020 poden consultarse no Boletín Oficial da Provincia nº 29 de 12.02.2020 ou premendo na seguinte ligazón:  
 
http://bit.ly/2PwoCB6  
  
 
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 
. 
 

https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/2PwoCB6
http://www.dacoruna.gal
mailto:pel@dacoruna.gal
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RURAL 

 MR443A Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios.  

            (Código procedemento  MR443A) 

 

Máis información: http://bit.ly/302fdVZ   

 

  IN421L Axudas para  proxectos de equipamento e aproveitametneo de enerxías renovables e 
proxectos de aforro e eficiencia enerxética na empredas de producción agrícola primaria. 

 
             (Código procedemento  IN421L) 

            
Máis información : http://bit.ly/36M219q 
 

AXUDAS AUTÓNOMOS /AS 
 

 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 DO BONO DE LAS PERSONAS AUTÓNOMAS, 
            (Código  do procedemento TR341Q) 
 
Máis información: http://bit.ly/3b81NNd 

https://www.aedlsada.gal/
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR443A&ano=2018&numpub=1&lang=gl
http://bit.ly/302fdVZ
http://bit.ly/36M219q
http://bit.ly/386F9Tm
http://bit.ly/31lcEyU
http://bit.ly/2OjktzV
http://bit.ly/3b81NNd
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PROGRAMA EMPREGA XUVENTUDE  DE INCENTIVOS  Á CONTRATACIÓN E FORMACIÓN DE PERSOAS MOZAS 
 
 Tipos de axudas: 
 
1. BONO DE CONTRATACIÓN: por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial (6000 €)                 

e a  temporal, cunha duración mínima inicial de doce meses (3000 €) das persoas  mozas menores de 30 anos.  
 
2.          BONO DE FORMACIÓN OPCIONAL: dirixido ás persoas persoas mozas desempregadas menores  de 30 anos, para levar a  
             cabo  accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo. 
   
 Máis información: http://bit.ly/2ZUM4fo  

 PROGRAMA EMPREGA DISCAPACIDADE E EXCLUSIÓN: 
 
Tipos de axudas: 
 
1. BONO DE CONTRATACIÓN: subvención para a contratación indefinida inicial (16000 €) ou temporal mínima de 3 meses (2000 €) 

de 6 meses (4000 €) e de de 12 meses ( 8000 €) e a transformación de contratos temporais en indifenidos. 

2. BONO FORMACIÓN: subvencións dirixidas a persoas traballadoras cunha contratación indefinida inicial ou temporal mínima   de 6  

meses para levar a cabo accións formativas. 

3. BONO DE EMPREGO CON APOIO: Financiación dos coste laborais e os da Seguridade Social derivados da  contratación de prepara-

dores/as laborais. 

Máis información :  http://bit.ly/37N6RUV  

PROGRAMA EMPREGA MULLERES, INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA E A FORMACIÓN DE MULLERES DESEMPREGADAS 
 
 Tipos de axudas: 
 
1. BONO DE CONTRATACIÓN: Subvención para a contratación indefinida inical ( 12000 €) e a temporal cunha duración  mínima ini-

cial de 12 meses (6000 €), a transformación de contratos temporais en indefinidos a tempo completo ( 4000 € ),polo incremento 

da xornada dun contrato indefinido a tempo parcial a un contrato indefinido a tempo completo ( 2000 €). 

2. BONO FORMACIÓN: Subvencións para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñeceme e habilidaes relacionados 

co posto de traballo 

  Máis información: http://bit.ly/36xx1uy 

 
PROGRAMA DE INCENTIVOS A CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DAS PERSOAS DESEMPREGADAS DE LONGA DURACIÓN. 
 
Tipos de axudas: 
 
1. BONO DE CONTRATACIÓN: Subvención para a contratación indefinida inicial e temporal cunha duración minima inicial de 12 me-

ses as persoas desempregadas de longa duración. 

2. BONO FORMACIÓN:(OPCIONAL) :Dirixido a persoas contratadas por medio deste programa para levar a cabo accións formativas 

que melloren os seus coñecementos e habilidades relaciondos co posto de traballo 

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

https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/2ZUM4fo
http://bit.ly/37N6RUV
http://bit.ly/36xx1uy
http://bit.ly/36i58We
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FOMENTO ECONOMIA SOCIAL 

 
 

PROGRAMA I: FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS ( PROCEDIMENTOTR802 G) 
  
Este programa ten por obxecto establecer incentivos para o fomento da incorporación de persoas socias traballadoras ou de 
traballo en cooperativas ou sociedades laborais, con carácter indefinido ou a proba.  
O período de execución de accións abarcará desde o 2 de outubro de 2019 ata o 14 de novembro de 2020. Considerarase 
gasto subvencionable o efectivamente pagado no devandito período. 
 
Máis información : http://bit.ly/2RdFv4L   
 
PROGRAMA II: FOMENTO DO ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOAS SOCIAS (PROCEDEMENTO TR802J) 
Este programa de subvencións está dirixido ao fomento do acceso á condición de persoas socias traballadora ou de traballo 
de cooperativas ou sociedades laborais. Así como ao fomento do acceso de persoas emprendedoras por conta propia á con-
dición de socias de cooperativas. Este acceso facilitase mediante o financiamento das achegas económicas ao capital social 
que debe desembolsarse para a incorporación como socio ou socia.  
O período de execución de accións abarcará desde o 2 de outubro de 2019 ata o 14 de novembro de 2020. Considerarase 
gasto subvencionable o efectivamente pagado no devandito período. 
 
 Máis información: http://bit.ly/2G7QfeE  

 

O CONCELLO DE SADA, A TRAVÉS DA CONCELLERÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO E 

EMPREGO, ACOLLERÁ O PROGRAMA DE EMPRENDEMENTO MARIÑO EMPREAMAR. 

O PROGRAMA ESTÁ PROMOVIDO POLO CONCELLO DE SADA, AEDL SADA, E FINANCIADO POLO 

GALP GOLFO ÁRTABRO SUR, A CONSELLERÍA DE PESCA E O FONDO EUROPEO MARINO E DA PESCA 

DA UNIÓN EUROPEA . 

EMPREAMAR É UN PROGRAMA FORMATIVO PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMETNO ORIENTADO AO APROVEITAMENTO SOSTIBLE 
DOS RECURSO  MARIÑOS. 
 
OFRECE APOIO AS PERSOAS EMPRENDEDORAS PARA IDENTIFICAR AS IDEAS DE NEGOCIO E ANALIZAR A SÚA VIABILIDADE. 
 
TEN CARÁCTER FORMATIVO  A TRAVÉS DE ACCIÓNS DE FORMACIÓN E ACOMPAÑAMENTO. 
 
 
Máis Información e inscrición: www.aedlsada.gal  
 
TLF 881 929 057 / 620 765 150 / 981 620 075 

 

EMPRENDEMENTO MARIÑO EN SADA  

https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/2RdFv4L
http://bit.ly/2G7QfeE
http://www.aedl.sada.gal
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Máis Información: www.aedlsada.gal  
 
TLF 881 929 057 / 981 620 075 

PROGRAMA EMPREAMAR 

https://www.aedlsada.gal/
http://www.aedl.sada.gal
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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 

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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INTERRÓMPENSE OS PRAZOS NO PROCEDEMENTO DE  

COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interrómpense os prazos de inscrición no procedemento de competencias clave (TR306A). 

O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que deixe de estar en vigor o acordo polo que se adoptan medidas 

preventivas en lugares de traballo do sector público como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus 

COVID-19. 

As probas previstas para o 16 de maio quedan aprazadas e o calendario do procedemento (ANEXO II) axustarase en 

canto a situación se normalice.  

 
Enlace da convocatoria: http://bit.ly/37YfBqY  
 
(código do procedemento TR306A) 

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 gra-
tuíto para a realización do exame de competencias clave que terá lugar en Silleda. 

 OUTRA MANEIRA DE OBTER UNHA TITULACIÓN 
AS PROBAS LIBRES 

 
ESO MAIORES DE 18 ANOS 

 
Convocada pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a proba para obtención do título 
de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) para maiores de 18 anos 
Prazo de matrícula será: 
 
Convocatoria de setembro: desde o día 1 ata o día 8 de xullo de 2020 ( a proba celebrarase o día 4 de setembor de 
2020 en sesión de mañá e tarde). 
 
Máis información: http://bit.ly/2SnLaok  

https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/37YfBqY
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR306A
http://bit.ly/2SnLaok
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 PROCESO DE SELECCIÓN PARA O INGRESO NOS CENTROS DOCENTES  
MILITARES DE FORMACIÓNES CALAS DE TROPA E MARINERÍA 

 

Convocado polo Ministerio de Defensa proceso de selección para cubrir 3650 prazas para o ingreso 
nos centros docentes militares de formación para incorporarse ás escalas de Tropa e marinería para 
nacionales e extranxeiros. 
 
Países cuyos nacionais poden acceder ao proceso de selección: 
 
 1)Argentina.  
 2) Bolivia. 
 3) Costa Rica.  
 4) Colombia.  
 5) Chile.  
 6) Ecuador.  
 7) El Salvador.  
 8) Guatemala.  
 9) Guinea Ecuatorial.  
 10) Honduras.  
 11) México.  
 12) Nicaragua.  
 13) Panamá.  
 14) Paraguay.  
 15) Perú.  
 16) República Dominicana.  
 17) Uruguay.  
 18) Venezuela. 
 
 
 
Prazo de presentación de solicitudes: 
 
- 2º Ciclo: desde o día 9 ata o día 22 de xuño do 2020 
 
 
Máis información:  https://bit.ly/2HtSGbY 
 
                                    http://bit.ly/2vPQMzQ   

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/2HtSGbY?fbclid=IwAR0JLg8jpviDfZYMQZlyiJQRaAOy-cFSV9oxXLhYdJdjPWl7cqUEdtydhuw
http://bit.ly/2vPQMzQ
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PROBAS PARA A OBTENCIÓN DE  CARNÉS PROFESIONAIS E HABILITACIÓNS 
 

Convocadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional as probas para a 
obtención de vaios carnés profesionais e habilitacións : 
 
CARNÉS PROFESIONAIS: 
 
– Carné profesional en instalacións térmicas de edificios. 
– Carné profesional de operador/a de guindastre torre. 
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A. 
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B. 
 
HABILITACIÓNS PROFESIONAIS: 
 
– Operador/a industrial de caldeiras. 
– Instalador/a de gas, categoría A. 
– Instalador/a de gas, categoría B. 
– Instalador/a de gas, categoría C. 
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I. 
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II. 
– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III. 
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refri¬xerantes fluo-
rados. 
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres 
quilogramos de gases fluorados. 
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de 
refrixerantes fluorados. 
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empre¬guen me-
nos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados. 
Prazo de presentación de solicitudes: 
 
 
- Para a 2ª convocatoria:  ata o día 3 de xullo do 2020 
 

https://www.aedlsada.gal/
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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 Autóno-

mo como instrumento para unificar e potenciar a atención ás persoas traballadoras autónomas que desenvol-

ven 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: http://oficinadoautonomo.gal/es  

https://www.aedlsada.gal/
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/ventanilla-unica-empresarial-punto-de-atencion-al-emprendedor
http://oficinadoautonomo.gal/es
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INFORMACIÓN SOBRE PROBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POLO INSTITUTO NACIONAL DE  ADMNISTRACIÓN 

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 

 

 

 BONIFICACIÓNS / REDUCIÓNS Á CONTRATACIÓN LABORAL: http://bit.ly/2FvnbNH 

 

 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 EMPREGADAS/OS DE FOGAR 2020:    https://bit.ly/2GV0Lcq 

 COTIZACIÓN RÉXIME AUTÓNOMOS: https://bit.ly/2GXa3zH 

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

 
GUÍAS  

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 

https://www.aedlsada.gal/
https://www.inap.es/pruebas-selectivas
http://bit.ly/2FvnbNH
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
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O SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA A TRAVÉS DE INTERNET 

20 de marzo de 2020 

 
Para acceder aos servizos que ofrece o SPEG podes utilizar a Oficina virtual ou a aplicación para dispo-
sitivos móbiles Mobem. 

Para comezar a utilizar calquera das dúas plataformas: 
 
1º Debes de  estar dado de alta como demandante de emprego no SPEG  
 
2º Deberás solicitar a alta na Oficina virtual na túa Oficina de Emprego cando fagas a inscrición ou en calquera momento posterior. 
 
Posteriormente enviaránche as claves mediante correo electrónico para que poidas acceder á  oficina virtual. 
 
MOBEM é unha aplicación informática nativa para cada unha das plataformas móbiles máis empregadas na actualidade (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 colocación podes recuperar  a 
alta da demanda (neste enlace podes seguir os pasos para recuperala).  
 
Debes ter as claves de acceso á oficina virtual. Isto permítenos aforrarnos a viaxe á oficina de emprego. 

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


43  

  

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

20 de marzo de 2020 

 INFORMACIÓN  

VOLVER AO ÍNDICE 

HABILITACION PROVISIONAL PARA AS CATEGORÍAS PROFESIONAIS DE PERSOAL COIDADOR, XEROCULTOR, AUXILIAR DE 

AXUDA NO FOGAR E ASISTENTE/A PERSOAL: 

Prazo de presentación: ABERTO 

18/01/2019 ata o 01/08/2022 

O obxecto é regular o procedemento de habilitación provisional das categorías de xerocultor/a, coidador/a, 

auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos  do sistema para a autonomía e aten-

ción a dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Poderán obter a habilitación provisional aquelas persoas que, sen disponer da cualificación profesional corres-

pondente á súa categoría profesional, realizasen traballos nos centros e servizos do sistema para a autonomía 

persoal e atención a dependencia radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, nas categorías mencionadas. 

Poderán solicitar a habilitación provisional as persoas que con anterioridad ao 1 de xaneiro do 2018 cumpran 

certos requisitos. Entre outros requisitos ter desempeñado con anterioridade a 1 de xaneiro de 2018 as fun-

cions en ditas categorías sen alcanzar os requisitos para a habilitación excepcional. 

Para máis información no seguinte enlace: http://bit.ly/36G3iPW  

A SEDE ELECTRÓNICA DO TEU CONCELLO 

WEBS DE INTERESE 

CLAVE: https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html  

PARA OBTER O CERTIFICADO ELECTRÓNICO: http://www.fnmt.es/ceres  

INFORMACION SOBRE O DNI ELECTRÓNICO: Para obtelo hai que acudir a unha das oficinas habilitadas para este fin. Na 

web podemos pedir cita e resolven dúbidas de carácter xeral. 

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/  

COMO OBTER AUTOFIRMA 

https://firmaelectronica.gob.es/  

COMO NOS NOTIFICA A ADMINISTRACIÓN 

https://notifica.xunta.gal/notificaciones/portal/login  

SEDE ELECTRÓNICA ADMINISTRACIÓN LOCAL: Desde a web do teu concello. 

https://sede.sada.gal/opencms/es/index.html  

https://www.aedlsada.gal/
http://bit.ly/36G3iPW
https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
http://www.fnmt.es/ceres
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
https://firmaelectronica.gob.es/
https://notifica.xunta.gal/notificaciones/portal/login
https://sede.sada.gal/opencms/es/index.html

