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OFERTAS PRIVADAS DE EMPREGO 

HIXIENISTA DENTAL EN OLEIROS  
Seleccionan un/unha hixienista dental para unha clínica en Olei-
ros. Requisitos: Estudos mínimos: Ciclo Formativo Grao Superior. 
Experiencia mínima: Máis de 5 anos. Funcións:  Recepción de 
pacientes. Apoio ao dentista na consulta. Elaboración e presenta-
ción do orzamento. Xestión da axenda. Outras funcións propias 
do día a día da clínica como esterilización, xestión do material, 
etc. Contrato indefinido a xornada completa. Horario: Xornada 
de 8 horas a convir horarios. 
 
https://cutt.ly/M4etVPs  

 CAMAREIRO/A  EN SADA  
Seleccionan  un/unha camareiro/a, con experiencia. Ofrecen un 
proxecto diferente e de crecemento imparable. Excelente am-
biente de traballo e excelentes condicións económicas e hora-
rio. 
 
https://cutt.ly/A4eqGKZ  

VOLVER AO ÍNDICE 

COMERCIAL SECTOR AUTOMOCIÓN NA CORUÑA  
Seleccionan un/unha comercial para traballar nun concesiona-
rios dedicados á compra e venda de vehículos. Requisitos : que 
che encante o mundo da automoción, contar con polo menos 1 
ano de experiencia no sector ter o ADN comercial, que che guste 
traballar por obxectivos e que che motive a retribución variable. 
 
https://cutt.ly/u4eehHR  

RECEPCIONISTA CLÍNICA DE ESTÉTICA NA CORUÑA  
Seleccionan unha persoa para traballar de recepcionista nunha 
clínica de estñeticA.  Requirese formación: Grao Superior de 
Xestión Administrativa./Grao Medio de Técnico de Xestión Admi-
nistrativa./Auxiliar Administrativo./Cursos de Recepcionista. 
Requisitos mínimos. Aparencia elegante. Actitude amable e efi-
ciente. Dotes de atención ao cliente, comerciais. Gran capacida-
de de comunicación, incluíndo linguaxe clara e actitude profesio-
nal ao teléfono. Bos dotes de organización. Manexar con soltura 
programas informáticos. Xestión de do estrés. Traballo en equi-
po. 
 
https://cutt.ly/Y4e1NhY  
 
 

AUXILIAR DE PRODUTOS FRESCOS: CARNICERÍA EN OLEIROS 
Seleccionan un/unha auxiliar de produtos frescos para traballar 
na sección de carnicería nun hipermercado en Oleiros. Requisitos 
mínimos_ Paixón polo comercio. Experiencia en postos relaciona-
dos en distribución e/o comercio e/o atención ao cliente. Coñece-
mento do produto. Alta orientación ao cliente. Capacidade de 
traballo en equipo. Dispoñibilidade horaria total. 
 
https://cutt.ly/44epfqT  

TÉCNICO/A EN MANTEMENTO INDUSTRIAL ZONA FERROLTERRA 
Selecciona  un/unha Técnico/a de Mantemento Industrial para 
traballar de maneira estable nunha planta industrial do sector 
alimentario da zona de Ferrolterra. Horario: Traballo a quendas 
6+4 (2 M, 2 T, 2 N e 4 días libres). Banda salarial:18.000-20.000€ 
brutos anuais. Perfil : persoa con formación profesional superior 
na rama de electrónica, electromecánica ou electricidade; forma-
ción básica en medioambiente e enerxía e base teórico práctica 
en mantemento industrial e con polo menos un ano de experien-
cia. 
 
https://cutt.ly/J4eXclY  

REPARTIDOR/A CAMIÓN PERMISO C  
Seleccionan unha persoa para traballar como condutor/a de 
camión da repartición de mercadoría polos establecementos 
asignados ao seu roteiro. Requisitos mínimos: Boa presenza. 
Experiencia como condutor con permiso C de polo menos un 
ano. Dispoñibilidade para incorporación inmediata. Valorable 
certificado de discapacidade de polo menos 33%. Imprescindible 
residir preto do centro de traballo e dispoñer de vehículo propio 
para desprazarse ata o mesmo. 
 
https://cutt.ly/W4eNcEZ  

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL ATENCIÓN AO CLIENTE 
 Seleccionan un/unha administrativo/a comercial para traballar 
polas tardes a xornada completa en Oleiros. Requisitos impres-
cindibles: FP medio/superior en Administración, Comercio e 
Marketing ou similares. Interese en tarefas administrativas e de 
comerciais. Coñecemento de informática a nivel usuario. Orien-
tación ao cumprimento de obxectivos. Dispoñibilidade para tra-
ballar en horario de tarde e fins de semanas alternos de 15:00h a 
23:00h. 
 
https://cutt.ly/x4eJcj2  

ELECTRICISTAS NA CORUÑA  
Seleccionan  electricistas para a montaxe de equipos eléctricos 
no sector industrial. Requisitos: Experiencia de polo menos 1 ano 
realizando un traballo similar. Experiencia en taller na montaxe 
de cadros industriais. Dispoñibilidade para incorporación en abril 
( Despois de Semana Santa). Residencia na Coruña cidade ou 
concellos próximos. Ofrecen: Contrato eventual por aumento 
con posibilidade de estabilidade directamente por empresa. 
Horario en quenda de mañá de luns a venres de 07:00 a 15:00 
horas. 
 
https://cutt.ly/V4eLeF9  

AXUDANTE/A  DE COCIÑA FINS DE SEMANA EN SADA   
As persoas interesadas nesta oferta poden enviar o seu cv a : 
 
Infobuenabrasada.es   

https://www.aedlsada.gal/
https://cutt.ly/M4etVPs
https://cutt.ly/A4eqGKZ
https://cutt.ly/u4eehHR
https://cutt.ly/Y4e1NhY
https://cutt.ly/44epfqT
https://cutt.ly/J4eXclY
https://cutt.ly/W4eNcEZ
https://cutt.ly/x4eJcj2
https://cutt.ly/V4eLeF9
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OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO 

BOLSAS DE EMPREGO CONCELLO DE VIMIANZO  
Convocados polo Concello de Vimianzo procesos selectivos 
para a creación de bolsas de emprego de : 
 

-Operarios/as de  servizos básicos: https://cutt.ly/84e2dwu  

   Presentación de solicitudes :  ata o día 22-03-23 
 

- Auxiliares electricistas :https://cutt.ly/c4e2XYa  

   Presentación de solicitudes: ata o día 17-03-23 

VOLVER AO ÍNDICE 

MÁIS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO EN : 

 BLOG DE OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO (Galicia) 

                  EMPREGO PÚBLICO MINISTERIOS E ORGANISMOS   DA AGE 

 PORTAL DA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE GALICIA 

BOLSA DE EMPREGO TÉCNICOS/AS DE TURISMO 
 CONCELLO DE NARÓN 

Convocado polo Concello de Nárón proceso selectivo para a 
elaboración dunha bolsa de emprego de Técnicos/as de Turis-
mo.  
Prazo de presentación de solicitudes: aberto ata o  día 21-03-23 
 
https://cutt.ly/w4e5hYu  

XUNTA DE GALICIA LISTAS  DE CONTRATACIÓN TEMPORAL  
 O prazo de presentación de solicitudes esta- blecido para as listas que se atopan en 

xestión é do 1 de marzo ao 30 de abril de cada ano.   

 Pode consultar as listas abertas nesta ligazón.  

AUXILIARES POLICÍA LOCAL 
Convócado o proceso selectivo unitario para a provisión de 96 prazas de auxiliares de policía local ( 3 
delas en Sada) , mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares de policía local. 
 
Máis información : https://cutt.ly/48xxDLF  

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA. 
Convocatoria das seguintes prazas para o proxecto: Programa de ciencias mariñas de Galicia. 
 Técnico/a superior de proxecto. 
 Técnico/a de proxecto 
 
Máis información https://cutt.ly/l8xbtRB  

https://www.aedlsada.gal/
https://cutt.ly/84e2dwu
https://cutt.ly/c4e2XYa
http://empleopublicoengalicia.blogspot.com.es/
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/boletines.html#.XPYwZk0UmUk
https://www.eidolocal.gal/es/ofertas-de-emprego
https://cutt.ly/w4e5hYu
https://ficheiros-web.xunta.gal/funcion-publica/contratacion-temporal/listas-20230301.pdf
https://cutt.ly/48xxDLF
https://cutt.ly/l8xbtRB
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OFERTAS PRIVADAS DE EMPREGO GALICIA 

 Máis información e ofertas de Emprego Galicia na seguinte ligazón:    
                                                                                                 
                                                         https://bit.ly/2XAiIUe  

Podes presentar a túa candidatura a través da oficina virtual  
ou chamando ao teléfono 012 ou 981 900 643 

OFERTA EMPREGO LOCALIDADE DATA 

12/2023/2636 ENFERMEIROS /AS DE COIDADOS XERAIS ARTEIXO 15/03/2023 

12/2023/2638 ASESORES/AS  DE EMPRESAS CORUÑA, A 15/03/2023 

12/2023/2643 ENFERMEIROS/AS  DE COIDADOS XERAIS ARTEIXO 15/03/2023 

12/2023/2648 
XESTORES/AS  ADMINISTRATIVOS/AS TITULA-
DOS/AS 

CORUÑA, A 15/03/2023 

12/2023/2629 ADESTRADORES/AS DEPORTIVOS CABANAS 15/03/2023 

12/2023/2659 OPERADORES/ASDE SUBESTACIÓNS ELÉCTRICAS CORUÑA, A 15/03/2023 

12/2023/2662 DEPENDENTES/AS DE HERBORISTERÍA CORUÑA, A 15/03/2023 

12/2023/2541 
TÉCNICOS/AS EN SEGURIDADE E SAÚDE NO TRA-
BALLO, EN XERAL 

CORUÑA, A 14/03/2023 

12/2023/2562 ALBANEIS OLEIROS 14/03/2023 

12/2023/2478 PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR , EN XERAL CORUÑA, A 14/03/2023 

12/2023/2527 TÉCNICOS/AS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL CEDEIRA 14/03/2023 

12/2023/2583 
INSTALADORES/AS DE LIÑAS DE TELECOMUNI-
CACIÓN 

CULLEREDO 14/03/2023 

12/2023/2584 CONDUTORES/AS DE FURGONETA, ATA 3,5 T. 
CABANA DE BERGANTI-
ÑOS 

14/03/2023 

12/2023/2593 PEÓNS/AS GANDEIROS/AS, EN XERAL ROIS 14/03/2023 

12/2023/2591 PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR , EN XERAL BETANZOS 14/03/2023 

12/2023/2594 
TRABALLADORES/AS DE GANDO VACÚN, EN 
XERAL 

MESIA 14/03/2023 

12/2023/2590 MARIÑEIROS/AS  DE BUQUE DE PESCA PORTO DO SON 14/03/2023 

12/2023/2603 CAMAREIROS/AS, EN XERAL PINO, O 14/03/2023 

12/2023/2560 ENXEÑEIROS/AS EN CONSTRUCIÓN E OBRA CIVIL MUXIA 14/03/2023 

12/2023/2581 
ENCARGADOS/AS DE OBRA DE EDIFICACIÓN, EN 
XERAL 

CORUÑA, A 14/03/2023 

12/2023/2521 CAMAREIROS/AS, EN XERAL BETANZOS 13/03/2023 

12/2023/2524 FORMADORES/AS DE FORMADORES/AS CURTIS 13/03/2023 

12/2023/2535 

MONTADORES/AS-AXUSTADORES/AS DE GRU-
POS MECÁNICOS E MOTORES/AS EN AUTOMO-
CIÓN 

ORDES 13/03/2023 

12/2023/2522 AXENTES DE DESENVOLVEMENTO LOCAL CORUÑA, A 13/03/2023 

12/2023/2537 DOCENTE MODULO DE OFIMÁTICA. CARBALLO 13/03/2023 

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/2XAiIUe
https://emprego.xunta.es/openampro/UI/Login?goto=https://emprego.xunta.es/ofivir/group/speg_inicio/home
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego?csrf=2fd20af82f58633d91bf11ddee9dcd565ad4adb0&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=4
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego?csrf=2fd20af82f58633d91bf11ddee9dcd565ad4adb0&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=1
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego?csrf=2fd20af82f58633d91bf11ddee9dcd565ad4adb0&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=2
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego?csrf=2fd20af82f58633d91bf11ddee9dcd565ad4adb0&idProvincia=CORUNA&emprego=&ord=3
javascript:$('#cual339').toogle();
javascript:$('#cual341').toogle();
javascript:$('#cual342').toogle();
javascript:$('#cual343').toogle();
javascript:$('#cual343').toogle();
javascript:$('#cual344').toogle();
javascript:$('#cual345').toogle();
javascript:$('#cual346').toogle();
javascript:$('#cual348').toogle();
javascript:$('#cual348').toogle();
javascript:$('#cual349').toogle();
javascript:$('#cual350').toogle();
javascript:$('#cual351').toogle();
javascript:$('#cual352').toogle();
javascript:$('#cual352').toogle();
javascript:$('#cual353').toogle();
javascript:$('#cual354').toogle();
javascript:$('#cual355').toogle();
javascript:$('#cual356').toogle();
javascript:$('#cual356').toogle();
javascript:$('#cual359').toogle();
javascript:$('#cual360').toogle();
javascript:$('#cual362').toogle();
javascript:$('#cual364').toogle();
javascript:$('#cual364').toogle();
javascript:$('#cual368').toogle();
javascript:$('#cual369').toogle();
javascript:$('#cual370').toogle();
javascript:$('#cual370').toogle();
javascript:$('#cual370').toogle();
javascript:$('#cual374').toogle();
javascript:$('#cual376').toogle();
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PORTAIS DE EMPREGO  

15 de marzo de 2023 

          PORTAIS DE EMPREGO DE EMPRESAS E ENTIDADES  

VOLVER AO ÍNDICE 

EMPRESA/ENTIDADE LIGAZÓNS  

 ALCAMPO https://bit.ly/31gQSAF  

 ALSA https://bit.ly/2NUhIYJ 

 ATIGA  https://bit.ly/39iC99f 

 ASIME  https://bit.ly/3fhAHYn 

 BBVA https://bit.ly/31m4M12 

 BRICOMART https://bit.ly/3roLQt0 

 CARREFOUR https://bit.ly/3clYlkE 

 COREMAIN https://bit.ly/3clYx3m 

 DANONE https://bit.ly/3d4WJLY 

 DECATHLON https://bit.ly/39d9Bhm 

 DIA  https://bit.ly/3tWKoji 

 EL CORTE INGLÉS https://bit.ly/3rnHceR 

 EL POZO  https://bit.ly/3xCyJsL 

 EROSKI https://bit.ly/2QxFwm8 

 FINSA https://bit.ly/3soxmdP 

 FROIZ https://bit.ly/39eK7QA 

 FLC https://bit.ly/3fgynRB 

 GADISA https://bit.ly/3fjO0aS 

 GRUPO CORTIZO https://bit.ly/31hZSSJ 

 HIJOS DE RIVERA S.A.U. https://bit.ly/3cnunNi 

 INDITEX https://bit.ly/39gEIZu 

 LEROY MERLIN https://bit.ly/3soGXS3 

 LIDL https://bit.ly/39jo0c1 

 MACDONALDS https://bit.ly/3fcR1Kd 

 MEDIAMARKT https://bit.ly/39fAhhF 

 MERCADONA https://bit.ly/3soxVnX 

 PLEXUS https://bit.ly/31nxmPo 

 QUIRON SALUD https://bit.ly/3E7Zjwu 

 TELEVÉS https://bit.ly/3lSkGti 

 TRAGSA https://bit.ly/39iWATt 

 VEGALSA https://bit.ly/2P0EJtP 

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/31gQSAF
https://www.alsa.es/formaempleo/empleo/
https://www.atiga.es/ofertas-de-empleo/
https://asime.es/servicios/ofertas-de-empleo/
https://bbva.csod.com/ux/ats/careersite/15/home?c=bbva
https://bricomart.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-info/
https://www.coremain.com/empleo/
https://trabajaconnosotros.decathlon.es/
https://tutienda.dia.es/empleo
https://empleo.elcorteingles.es/
https://www.eroski.es/trabaja-con-nosotros/
https://empleo.finsa.com/
https://froiz.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage
https://empleo.gadisa.es/
https://cortizo.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://career2.successfactors.eu/career?company=hijosderiv&career%5fns=job%5flisting%5fsummary&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&_s.crb=FnDFCzq7FYZcr1bVltsmKXGZZfi8mfYOHAnYVsHn%2fy8%3d
https://www.inditexcareers.com/portalweb/es/web/joinfashion/home
https://empleo.leroymerlin.es/
https://empleo.lidl.es/buscar-empleo
https://empleo.mcdonalds.es/
https://specials.mediamarkt.es/nuestra-empresa/trabaja-con-nosotros
https://mercadona.avature.net/es_ES/Careers/SearchJobs/?3_60_3=243
https://plexus.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://www.televes.com/es/rrhh
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-temporal/Paginas/ofertas-especificas.aspx
https://www.vegalsa.es/es/buscador_ofertas.php
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REDES SOCIAIS  E PROFESIONAIS— ETT´s 

REDES PROFESIONAIS 

Linkedin 

Viadeo 

Xing  

beBee 

EMPRESAS DE TRABALLO TEMPORAL 

“PLATAFORMA TRABALLO EN PESCA” 
 
 Na plataforma  recomendarémosche a ocupa-

ción pesqueira que máis se axusta a ti e a for-
mación necesaria para conseguila.  

 Podes inscribirte para recibir ofertas de em-
prego e formación do sector pesqueiro.  

 
 Inscrición: https://

 

 ADECCO 

 ADER 

 BICOLAN 

 EUROFIRMS 

 FASTER 

 FLEXIPLAN 

 IMAN TEMPORING 

 EXTEND RRHH 

 

 MANPOWER 

 NORTEMPO 

 RANDSTAD 

 SYNERGIE 

 TEMPORING 

 V2 GESTION 

 STOCK UNO 

 LEGARIA GESTION 

REDES SOCIAIS  

Plan Coordinador de Servizos Sociais Consorcio As Mariñas  

Fundación Universidade da Coruña 

Axencia Local de Colocación Santiago de Compostela 

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

APPS EMPREGO 

JOBTODAY 

LINKEDIN 

NFOJOBS 

INDEED 

GALEJOBS 

EMPREGO EN EUROPA 

 OFICINA DE SELECCIÓN DE PER-

SOAL DA UE  

 BLOG EURES  

 

 

  
 
 É unha plataforma que pon en contacto Em-

presas armadoras do cerco e traballadores 
da pesca. 

 Atende ofertas/demandas de emprego para 

os postos de: MARIÑEIRO/A – PATRÓN/A - 

MECÁNICO/ 

 Inscrición: https://empleo.acerga.com/ 

https://www.aedlsada.gal/
https://www.trabajoenpesca.com/
http://www.adecco.es
http://www.ader.net
http://www.bicolan.com/
http://www.eurofirms.es
http://faster.es/
http://flexiplan.eulen.com/
https://www.imancorp.es/es
http://www.manpower.es
http://www.gruponortempo.com
http://www.randstad.es/candidatos
http://www.synergie.es/ett.html
http://www.temporingett.com/
http://facilityservices.ilunion.com/
https://www.enviarcurriculum.es/enviar-curriculum-a-grupo-stock-uno/
http://www.legariaett.com/ofertasempleo/
https://www.facebook.com/plancoordinadorservizossociaisC:/Users/Usuario/Documents/AOSLA%202019
https://www.fundacion.udc.es/index.asp?idioma=ES
https://www.facebook.com/AxenciaLocaldeColocacionC:/Users/Usuario/Documents/AOSLA%202019
https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3n-Laboral-Irixoa-149697485704798C:/Users/Usuario/Documents/AOSLA%202019
https://www.facebook.com/ofertasempleocoruna/
https://www.facebook.com/emprego.formacion/
https://epso.europa.eu/home_es
https://epso.europa.eu/home_es
https://euresdotblog.wordpress.com/C:/Users/Usuario/Documents/2020%20comprobantes
https://empleo.acerga.com/
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PORTAIS 

 XENERALISTAS  
 

Infojobs 

Galejobs 

Jobtoday 

Infoempleo 

Empleate 

Universia 

cornerjobs  

 DOCENTES 

Wekab 

Colejobs  
 

15 de marzo de 2023 

PORTAIS—BOLSAS DE EMPREGO-PARQUES E POLÍGONOS EMPRESARIAIS 

VOLVER AO ÍNDICE 

 CONSTRUCIÓN 

FLCC 

PERSOAL  EMPREGADO FOGAR EXTERNO 

Doméstiko 

METABUSCADORES 

Indeed  

Simplyhired  

jobijoba    

jobomas     

jobrapido 
 

jooble 

neuvoo 

              TICS 

ticjobs 

tecnoempleo 

OUTRAS BOLSAS DE 

EMPREGO 

Concello da Coruña 

Concello de Cambre 

Concello de Arteixo 

 

PORTAIS DE EMPREGO 

ESPECÍFICOS 

PARA PERSOAS CON 

DISCAPACIDADE 

disjob 

portalento 

PARQUES / POLÍGONOS EMPRESARIAIS 

 

 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  

 

AXENTES COMERCIAIS 

AG. Agentes Comerciales 

Portal de Emprego  

Concello de Sada 

TURISMO E HOSTALARÍA 

hosteleo 

gastroempleo 

https://bit.ly/3hwTGf3  

PORTAL DE  

EMPREGO PARA  

COIDADORES/AS 

 

https://bit.ly/3I9Bqqz  

 

https://www.aedlsada.gal/
https://www.infojobs.net/
http://www.galejobs.com/
https://jobtoday.com/es/trabajos/a-coruna
http://www.infoempleo.com/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/trabajo?search=*&pag=0
http://www.emplea.universia.es/buscar-trabajo/?palabra=&ciudad=34
http://wekab.com/
https://www.colejobs.es/listado-ofertas-colegios-escuelas
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage
https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleos/empleadas-de-hogar-externas/
https://www.indeed.es/
https://www.indeed.es/
https://www.simplyhired.es/
https://www.jobijoba.es
https://es.jobomas.com
https://es.jobrapido.com
https://es.jooble.org
https://neuvoo.es
https://ticjob.es/
https://www.tecnoempleo.com/ofertas-trabajo/
http://www.coruna.es/empleo#&panel1-2
http://www.cambre.es/es/cambre/ofertas-de-emprego/bolsa/
http://bolsa.arteixo.org/
https://www.disjob.com/home.php
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx
http://www.agrela.com/
http://www.poligonobergondo.com/web/index.aspx?id=3
https://www.ingestin.com/poligono-industrial-de-coiros-coiros-a-coruna/
http://poligonosabon.org/empleo/
https://www.pocomaco.com/buscador-de-empresas
https://poligonoespiritusanto.com/
http://www.apecco.com
http://www.cec.es
https://guiaempresas.universia.es/provincia/CORUNA/
https://www.cgac.es/ofertas-de-empleos/candidatos/
https://www.aedlsada.gal/
https://www.aedlsada.gal/
https://hosteleo.com/
https://www.gastroempleo.com/
https://bit.ly/3hwTGf3
https://bit.ly/3I9Bqqz
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FERRAMENTAS PARA A BUSQUEDA DE EMPREGO 

15 de marzo de 2023 

COMO ADXUNTAR UN CV POR 
 CORREO ELECTRÓNICO?  

Enlace a video explicativo elaborado polo De-

partamenteo de Empredo do  Concello da Coru-

ña que explica os pasos a seguir para adxuntar 

un cv a  un correo electrónico. 

 

 

 

 

Prema aquí para velo   

PLANTILLAS CV  

 Nesta ligazón  atoparás 

plantillas para elaborar 

o teu CV       

                https://bit.ly/3dJ32Et  

FACEBOOK                                                                                  

 Como buscar traballo 

en facebook ?  

As seguintes ligazóns explícanche como facelo. 

                        https://bit.ly/2WTNkiN  

                        https://bit.ly/2LOHYiL  

LINKEDIN                                                                            

  Como crear un perfil   

en linkedin?                                                                   

                     https://bit.ly/2LQSiXy  

 Como buscar traballo en linkedin? 

                      https://bit.ly/3cVPhRk                 

COMO PREPARARSE PARA UNHA 

ENTREVISTA DE TRABALLO  

 https://bit.ly/3sCM6W5 

      

DICIONARIO DE EMPREGO 
 
Dicionario de emprego da Fundación ADECCO  
é un documento no que atoparás definicións 
moi sinxelas sobre os principais conceptos 
relacionados coa procura de traballo. 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

https://bit.ly/2XTDKQ2  

VOLVER AO ÍNDICE 

https://www.aedlsada.gal/
https://vimeo.com/453928654?1&ref=fb-share&fbclid=IwAR2gX8LNIjzGEObxorrizke7ckC8jGgkl8h9QPoDgS_bV20LhAe-BKmHEQQC:/Users/Usuario/Documents/2020%20comprobantes
https://vimeo.com/453928654?1&ref=fb-share&fbclid=IwAR2gX8LNIjzGEObxorrizke7ckC8jGgkl8h9QPoDgS_bV20LhAe-BKmHEQQC:/Users/Usuario/Documents/2020%20comprobantes
https://bit.ly/3dJ32Et
https://bit.ly/2WTNkiN
https://bit.ly/2LOHYiL
https://bit.ly/2LQSiXy
https://bit.ly/3cVPhRk
https://bit.ly/3sCM6W5
https://bit.ly/2XTDKQ2
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SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA XUVENIL  

PROGRAMA PICE  
PARA MOZOS E MOZAS  
DE GARANTÍA XUVENIL 

FORMACIÓN GRATUITA  PARA MO-
ZOS/AS ENTRE 16 E 29 ANOS INS-
CRITOS  EN GARANTÍA XUVENIL)  

 

 
O Programa Integral de Cualificación e Emprego 

(PICE) da Cámara de Comercio de España está 

dirixido á mocidade beneficiaria de Garantía 

Xuvenil. Preséntase a través das cámaras provin-

ciais, con dous plans:  

             1. Plan de formación  

             2. Plan de mobilidade 

Para poder participar nestes programas tes que 

estar dado de alta no Sistema nacional de garan-

tía xuvenil 

INFORMACIÓN: Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Na-
vegación de A Coruña. c/Alameda, 30.  
                               A Coruña.  

 INFORMACIÓN E INSCRICION ONLINE  
 SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL  

 

             

               https://bit.ly/3zOeXM6  
  

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/3zOeXM6
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SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA XUVENIL  

NOVO BUSCADOR GX 
OFERTAS DE TRABALLO  

E CURSOS  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Máis información: https://cutt.ly/j37Nk60 

PLAN DE MOBILIDADE 
 PROGRAMA PICE 

PRÁCTICAS NO ESTRANXEIRO 
 

 

 
 
 
 

 
REQUISITOS  

 Ter entre 18 anos e 29 anos  
  Ser beneficiario do Sistema Nacional de 

Garantía Xuvenil . 
 
Máis información:  http://bit.ly/3nzuNU7  

COMO OBTER O CERTIFICADO DE GARANTÍA XUVENIL 

Na seguinte ligazón https://bit.ly/32feKBQ  pódese acceder a unha Guía para descargar o 

Certificado de Garantía Xuvenil .Nela detállase como descargar o certificado que acredita 

a condición de beneficiario de garantía xuvenil.  

Para poder descargar o certificado primeiro hai que estar estar rexistrado en garantía 

xuvenil . Unha vez rexistrado, o participante contará cun usuario e unha clave de acceso 

ao portal web de garantía xuvenil. 

 

                                                                     https://bit.ly/32feKBQ   

https://www.aedlsada.gal/
https://cutt.ly/j37Nk60
http://bit.ly/3nzuNU7
https://bit.ly/32feKBQ
https://bit.ly/32feKBQ
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FORMACIÓN 

 CURSOS CRUZ VERMELLA A CORUÑA  
 

MARZO : CURSO  DE PREPARACIÓN E VENDA DE COMIDA RÁPIDA 

 Duración : 100 horas  

 Dirixido a persoas en situación de desemprego e con permiso de traba-
llo en vigor.  

 Máis información : pilar.montes@cruzroja.es   
                                           Teléfono: 981 22 10 00 Ext. 38257                          

 
PRÓXIMOS CURSOS NA CRUZ VERMELLA DA CORUÑA  

 Axudante/a de cociña ( en abril )  

 Camareiro/a de sala ( en abril )  

 Xestión de pedidos el liña, loxística e repartición. ( Dirixido a menores 
de 30 anos, en situación de desemprego e con permiso de traballo). 

https://www.aedlsada.gal/


14  

  

Boletín de emprego. PORTAL DE EMPREGO: https://www.aedlsada.gal/ 
15 de marzo de 2023 

FORMACIÓN 

CURSO OPERARIO/A DE LIMPEZA INDUSTRIAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Modalidade: PRESENCIAL  
 Número de prazas dispoñibles: 15  
 Número de horas de formación teórica: 264 h. (Inclúe prl básicos e específicos)  
 Número de horas de PNL: 80 h. 
 Horario: De mañá  
 Período de inscrición: manterase aberto ata a cobertura de 50 candidaturas  
 Data inicio: 10/04/2023 – Data de fin: 22/06/2023 
 Requisitos: Dirixido a persoas desempregadas con permiso de traballo en vigor. Ser maior de ida-

de  
 Datos de contacto: Para calquera dúbida ou aclaración chamar ao teléfono: 981 287990 ou a tra-

vés de correo electrónico: violetas.cicoruna@caritas.es  

  
         Formulario de inscrición: https://cutt.ly/l4e4vUW  

 
 
 
 

https://www.aedlsada.gal/
https://cutt.ly/l4e4vUW
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FORMACIÓN 

PROGRAMA VIVES EMPREGA SAUDABLE SADA  

O Concello de Sada pon marcha en colaboración coa Fundación Acción contra a fame o programa "Vives 

Emprega Saudable Sada", para mellorar a empregabilidade e a volta ao mercado laboral de mulleres en 

situación de desemprego inscritas en Emprego Xunta.  

Os requisitos de participación son:  

 Ser muller en situación de desemprego acreditada documentalmente: Idade comprendida entre 

16 e 64 anos.  

 Motivación e voluntariedade para a participación no programa.  

 Competencia de lectoescritura básica  

 Competencias TIC básicas (manexo smartphone)  

A duración deste proxecto é de 6 meses, en formato semipresencial, cunha metodoloxía adaptada a 

cada participante e un grupo de 25 persoas.  

Dentro do proxecto de adestrar a competencias e habilidades profesionais para acceder a un emprego, 

inclúense accións e actividades que promoven a adquisición ou mellora de hábitos de vida saudable das 

persoas participantes. 

 Os contidos e principais actividades son as seguintes:  

 Sesións grupais presenciais e en liña  

 Sesións individuais de orientación laboral  

 Sesións específicas en competencias dixitais  

 Sesións de actividade física grupal  

 Contacto directo con empresas  

 Talleres ofrecidos por profesionais da empregabilidade e a 

saúde  

 Participación en eventos de emprego Formación segundo o 

sector. 

 
 
 

Máis información e inscrición: Vivesempleasaludable.org 
636 791 465 

balba@accioncontraelhambre.org 
 

https://www.aedlsada.gal/
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FORMACIÓN 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA O PROFESORADO  
AULA MENTOR  

 
 

Máis información e inscrición  
                            

www.aulamentor.es 
                               

irixoa@aulamentor.es 
                   Tlf– 981 793 001  

PROBAS CELGA  
As persoas que desexen inscribirse nas probas Cel-
ga deberán cubrir o formulario de solicitude, segun-
do o modelo PL500C, e aboar a taxa corresponden-
te. No formulario de solicitude deberán indicar a 
proba ou as probas a que solicitan presentarse, así 

como a localidade, e dirixilo á Secretaría Xeral de Política Lingüística. 
As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dis-
poñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal 
O prazo de presentación das solicitudes, así como o de pagamento da taxa correspondente aos dereitos 
de exame, será de quince días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta 
resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao 
primeiro día hábil seguinte (27 DE MARZO) 

 

                 Máis información  
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230306/AnuncioG0655-010323-0001_gl.pdf 

https://www.aedlsada.gal/
https://sede.xunta.gal/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230306/AnuncioG0655-010323-0001_gl.pdf
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FORMACIÓN 

CURSOS GRATUITOS!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analítica web e ferramentas profesionais Duración: 60h.  
 Business intelligence Duración: 40h.  
 Community manager Duración: 50h.  
 Copywriting Duración: 50h.  
 Francés A1 Duración: 50h. 
 Francés A2 Duración: 50h.  
 Inglés A2 Duración: 50h.  
 Inglés B1 Duración: 50h. 
 Inglés B2 Duración: 50h 
 Introdución a Big Data Duración: 40h.  
 Javascript avanzado Duración: 36h.  
 Managing Cisco Network Security - MCNS Duración: 50h. 
 Paquete Office: Excel Duración: 60h.  
 Prestashop Duración: 50h.  
 SEO Duración: 60h.  
 Técnicas de negociación e venda Duración: 60h. 
  Virtualización e Cloud computing. Virtualización do escritorio con VMware e Micro-

soft Duración: 60h.  
 

Máis información e inscrición:   https://cutt.ly/L35h2Ju  
 

https://www.aedlsada.gal/
https://cutt.ly/L35h2Ju
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FORMACIÓN 

 

 
 
 
 

 

 Carnés profesionais: 
 

– Carné profesional de 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 refrixerantes fluora-
dos. 
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres qui-
logramos de gases fluorados. 
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refri-
xerantes fluorados. 
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de 
tres quilogramos de refrixerantes fluorados. 
 

Para seren admitidas á realización das probas, as persoas aspirantes deberán cumprir 
os seguintes requisitos: 
 
a) Estaren en idade legal laboral ou teren a idade mínima que, de ser o caso, poida exixir a normativa 
sectorial correspondente. 
b) Requisitos específicos que para cada especialidade se establezan na normativa vixente. 

 

Máis información : https://cutt.ly/F8xmEGx  

https://www.aedlsada.gal/
https://cutt.ly/F8xmEGx
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FORMACIÓN  

OFERTA FORMATIVA 2023 
Información e máis accións formativas :     https://emprego.xunta.es/diplos   

OFERTA CURSOS   DE EMPREGO DE GALICIA 2022/2023 
 

Requisitos de acceso cursos: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 compe-

tencias 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 certifica-

do de  nivel 1 da mesma especialidade).Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 1: non se esixen requisitos. Para 

inscribirte nos cursos podes acudir ao Servizo Público de Emprego ou poñerte en contacto coa entidade que vai a impartir a 

formación. 

 

https://www.aedlsada.gal/
https://emprego.xunta.es/diplos
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FORMACIÓN  

Información sobre estos cursos e máis accións formativas :    
  https://emprego.xunta.es/diplos   

https://www.aedlsada.gal/
https://emprego.xunta.es/diplos
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FORMACIÓN 

  

CUROS COMPETENCIAS DIXITAIS 

BÁSICAS E AVANZADAS  

 

Máis información e preinscrición 

https://cutt.ly/84rqTcv  

      CURSOS FORMACIÓN CONTINUA PARA PERSOAL DAS AGRUPA-
CIÓNS DE VOLUNTARIOS/AS DE PROTECCIÓN CIVIL  

Máis información  
https://www.xunta.gal/.../AnuncioO3C2-150223-0003_gl.html  

 
 
 

https://www.aedlsada.gal/
https://cutt.ly/84rqTcv
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.xunta.gal%2Fdog%2FPublicados%2F2023%2F20230227%2FAnuncioO3C2-150223-0003_gl.html%3Ffbclid%3DIwAR2DKjJyAdtHP464CPzn6ZfTvB6_5oforaaMnvAp0MtrQdSlrzR99CvSGRA&h=AT28v7D5k3r-BAB2hOkdCxuL6NsAd8tEuIPW_q8wrJ74AzJr9_YXss
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FORMACIÓN 

  

PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO               

ESO PARA MAIORES DE 18 ANOS   

Máis información    

http://www.edu.xunta.gal/portal/ea/obtencion-de-titulos  
  

        http://www.edu.xunta.gal/portal/node/39134  
 

      PREPARACIÓN COMPETENCIAS CLAVE  
 

 
 
 
 
 
 
 

          
    Acceso a campus virtual : https://cutt.ly/y0HiDO5  

 
 
                                   

https://www.aedlsada.gal/
http://www.edu.xunta.gal/portal/ea/obtencion-de-titulos
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/39134
https://cutt.ly/y0HiDO5
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FORMACIÓN 

     NOVOS CURSOS GRATUITOS RELACIONADAS COS CAMBIOS  
TECNOLÓXICOS E A TRANSFORMACIÓN DIXITAL 

 

 

 

 
Máis información e inscrición 

 
https://bit.ly/3TcSuBK  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/3TcSuBK
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FORMACIÓN 

CURSOS LINKEDIN QUE OFRECE O SEPE 
 

   LinkedIn pon á túa disposición itinerarios formativos aos cales terás acceso directo 
a través da páxina web:  

       Inscrición: https://digitalizateplus.fundae.es/digitalizate/1/63  

 

OFERTA FORMATIVA DO SEPE PARA PERSOAS  
REXISTRADAS COMO DEMANDANTES DE EMPREGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A oferta de formación do SEPE ofrecese medianta  a plataforma Digitalizateplus . 

 Nesta plataforma podes atopar toda a oferta fromativa 

https://digitalizateplus.fundae.es/buscador  
 

https://www.aedlsada.gal/
https://digitalizateplus.fundae.es/digitalizate/1/63
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador
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  IBM 
FORMACIÓN ONLINE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máis información:  
https://bit.ly/2CA1PRu   

FÓRMATE EN TIC  
 
Aproveita os cursos, actividades e ta-
lleres  que desde Amterga poñen á 
túa disposición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máis información:  
https://amtega.xunta.gal/formate -en
-tic   
 
 
 

COMPETENCIAS  
DIXITAIS  

Descubre a amplia foque diversas 
entidades poñen á túa disposición 

desde Fundae. 
 
Máis información e inscrición: 
https://www.fundae.es/digitalizate  
 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA  
FORMACIÓN ONLINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máis información : 
https://bit.ly/39gkCNR   

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/2CA1PRu
https://amtega.xunta.gal/formate-en-tic
https://amtega.xunta.gal/formate-en-tic
https://www.fundae.es/digitalizate
https://bit.ly/39gkCNR


26  

  

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

FORMACIÓN: PERSOAS DESEMPREGADAS,TRABALLADORAS E AUTÓNOMAS 

15 de marzo de 2023 

 
CENTROS DE FORMACIÓN PARA PERSOAS TRABALLADORAS E DESEMPREGADAS 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 CENTRO DE NOVAS TECNOLOXÍAS DE GALICIA (CNT) : Oferta,, presencial ou on line. 
 
              Inscrición e mais información en: https://cntg.xunta.gal/  

 

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

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

 GRUPO  ADAMS: Cursos gratutitos para persoas traballadoras en Galicia 
 

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

 
 
 

VOLVER AO ÍNDICE 

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

Desde a Oficina Virtual do Emprego Autónomo poderás acceder 

aos seguintes contidos: 

 Axudas ao emprego autónomo 

 O bono autónomo 

 Acceso á Rede de Persoal Técnico 

 Información, asesoramento e mentoring 

 Formación e mellora das competencias 

 Ofertas de colaboración 

 

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

 

“VENTANILLAS ÚNICAS  
EMPRESARIALES”  

  
A través do punto de atención da túa Cámara de 

Comercio, podes acceder a:  

 Asesoramento integral para crear a túa em-

presa: 

 Apoio no deseño do teu plan de negocio  

 Orientación sobre formas xurídicas para 

constituír a túa empresa 

 Información sobre axudas e subvencións 

 

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

PLATAFORMA PYME  

  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A “Plataforma Pyme” facilita información a PEMES 
sobre,nacemento,desenvolvemento e crecemento 
de Pemes,axudas públicas, financiación, 
contratación de traballadores ,obrigacións fiscais 
etc. 

                                                                                                            
Máis información:  
                        https://plataformapyme.es/es-es  
                                                                                            

COMO DARSE DE ALTA EN AUTÓNOMOS,PASO A PASO 

https://loentiendo.com/como-darse-de-alta-en-autonomos/    

https://www.aedlsada.gal/
http://oficinadoautonomo.gal/es
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/ventanilla-unica-empresarial-punto-de-atencion-al-emprendedor
https://plataformapyme.es/es-es
https://loentiendo.com/como-darse-de-alta-en-autonomos/
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FOMENTO ECONOMIA  SOCIAL-COWORKING– VIVEIROS DE EMPRESAS 

ESPAZO DE TRABALLO  (COWORKING) DO PAZO DE ARENAZA 

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

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

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

de crecemento, consolidación e éxito empresarial. 

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

 

VIVEIROS DE EMPRESAS 
 

 VIVEIRO  DE EMPRESAS CONCELLO DE OLEIROS 
 
             Máis información: https://bit.ly/2TfLvdE  

 

 CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS (POLÍGONO 
DE A GRELA)  

             
           Máis información: http://bit.ly/35w5urY 
 
 VIVEIRO DE EMPRESAS DA CÁMARA DE COMER-

CIO 
 
            Máis información: http://bit.ly/2SYWHw4 
 
 
 MANS (FUNDACIÓN PAIDEIA) 
 
            Máis información:http://bit.ly/36saxLm 
 

 
 

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

ción de emprego 
 Póñense a disposición das persoas e entidades 

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

A EOI Ofrece formación, mentorizaxe e un espazo 

onde traballar.   

Máis información: https://bit.ly/3qit74W  
  

 

https://www.aedlsada.gal/
https://arenaza.pel.gal/es/events
https://bit.ly/2TfLvdE
http://bit.ly/35w5urY
http://bit.ly/2SYWHw4
http://bit.ly/36saxLm
https://bit.ly/2MrYmG9
https://bit.ly/3qit74W
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 Co obxecto de axudar as persoas desempregadas ao inicio e ao mantemento do emprego como 

persoa traballadora autónoma e deste xeito facilitarlles ingresos durante o inicio da súa activida-

de laboral, establécese para todas aquelas persoas que teñan a condición de beneficiarias de 

acordo co establecido, segundo a súa situación no momento de inicio da actividade laboral, un-

ha subvención coas seguintes contías: 

 2.000 € para persoas desempregadas en xeral. 
 
 4.000 € para o caso de persoas desempregadas que se inclúan nalgún dos seguintes colectivos, 

que non serán acumulables: 
            a) Persoas menores de 30 anos. 
           b) Persoas desempregadas de longa duración. 
           c) Persoas desempregadas con discapacidade o en situación de dependencia. 
           d) Persoas desempregadas que estean en situación ou risco de exclusión social. 
           e) Persoas maiores de 55 anos. 
 
 A contía base correspondente incrementarase nun 25 % nos seguintes casos: 

           a) Se a persoa incorporada é unha muller. 
           b) No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) da persoa 
autónoma estea  
              situa  do nun concello rural. 
          c) Persoas maiores de 45 anos (incremento non aplicable á letra e) anterior). 
          d) Se a persoa incorporada é unha persoa emigrante retornada ou estranxeira. 
          e) Persoas trans. 
          f) Profesións e oficios en que a muller estea subrepresentada. 
 

MÁIS INFORMACIÓN  
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230124/AnuncioG0656-040123-0008_gl.pdf  
 

 
 
 
 

https://www.aedlsada.gal/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230124/AnuncioG0656-040123-0008_gl.pdf
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PLAN EMPREGA  
INCENTIVOS A CONTRATACIÓN E Á FORMACIÓN NA EMPRESA 

 

 
 
 
 
 

 
Dúas liñas de axudas: 

 

1. A liña de incentivos á contratación por conta allea inclúe catro modalidades de axudas: 

 

a) Incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas. 

b) Incentivos ao incremento de xornada das contratacións indefinidas, de tempo parcial a tempo com-

pleto. 

c) Incentivos ao incremento da duración anual dos contratos fixos-descontinuos a un mínimo de 9 me-

ses. d) Axudas para a adaptación de postos de traballo de persoas con discapacidade. 

 

2. A liña de incentivos ás accións formativas no centro de traballo, vai dirixida ás persoas contrata-

das mediante contratación indefinida inicial por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas 

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

 

Persoas ou entidades beneficiarias dos incentivos previstos nesta orde as persoas empregadoras e as 

empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas que contra-

ten persoas traballadoras por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Co-

munidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que se establecen nesta orde. 

 

Tamén poden ser beneficiarios dos incentivos os centros especiais de emprego, excepto para facer con-

tratos con persoas con discapacidade e as empresas de inserción laboral excepto para facer contratos 

con persoas en situación ou risco de exclusión social. 

 

Máis información :https://cutt.ly/Q9KhqaA  

                              Procedemento TR342C 

 

https://www.aedlsada.gal/
https://cutt.ly/Q9KhqaA
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O IGAPE CONVOCA AXUDAS Á IMPLANTACIÓN DE SOLUCIÓNS 

AVANZADAS PARA O DESENVOLVEMENTO DA ECONOMÍA  

CIRCULAR (FONDOS FEDER) 

As a xudas van destinadas á posta en marcha de proxectos para o desenvolvemento da economía circu-

lar cuxa finalidade sexa o desenvolvemento e a implantación de solucións avanzadas para a produción, 

transporte e distribución de materias primas, compoñentes, semielaborados e produtos finais, que aca-

den reducións e aforros na utilización de recursos naturais, auga e enerxía,e diminucións na xeración de 

refugallos, subprodutos ou desperdicios, coa tendencia de converter os refugallos en recursos de uso 

noutros procesos produtivos. 

 

Os proxectos poderán ser de dúas modalidades: 

 

Proxectos colectivos de simbiose industrial nos cales un grupo de empresas (cun mínimo de tres 

empresas independentes, opcionalmente coordinadas por un organismo intermedio colaborador) 

aborda un proxecto de economía circular para mellorar o uso dos recursos e reducir os impactos 

ambientais de maneira conxunta. A simbiose industrial facilita o intercambio de enerxía, mate-

riais, auga e subprodutos para pechar os ciclos de materiais e enerxía, maximizar o uso de resi-

duos e minimizar o uso de materia prima. 

 

Proxectos individuais nos cales unha peme aborda a implantación dun sistema de economía circular, 

parcial ou integral, especificamente deseñado ou desenvolvido para o seu ámbito de actividade. 

 

 

Poderán ser beneficiarias destas axudas as pequenas e medianas empresas (pemes), calquera que se-

xa a súa forma xurídica, incluíndo os empresarios autónomos, e que teñan un centro de traballo en Gali-

cia no cal se vaia realizar o proxecto. 

 

 As pemes poderán solicitar axudas á tipoloxía de proxectos individuais  

 
Máis información:https://cutt.ly/p9Kl3nd  

        Procedemento IG300F 

https://www.aedlsada.gal/
https://cutt.ly/p9Kl3nd
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 AXUDAS PARA PROXECTOS DE MELLORA ENERXÉTICA DIRIXIDOS A 
PERSOAS AUTÓNOMAS E PEMES DO SECTOR SERVIZO 

Poderán ser beneficiarios, as empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos que teñan domici-
lio social ou centro de traballo en Galicia e cuxa actividade estea incluída entre as seguintes seccións do CNAE 
2009 
 
Tipos de subvencións:  
a) Bono asesoramento enerxético 
b) Bono envolvente: elementos de control solar (toldos ou láminas de control solar e/ou térmico. Só serán sub-
vencionables toldos de cor branca e/ou negra e variantes destas cores). En ningún caso serán subvencionables 
os elementos que incorporen publicidade. 
c) Bono iluminación: renovación de equipamentos de iluminación interior e/ou exterior, incluídos rótulos e es-
caparates, por outros que utilicen tecnoloxía LED e os elementos de control asociados. 
d) Bono instalacións eléctricas: mellora da eficiencia enerxética en instalacións eléctricas que garanta unha 
subministración con calidade e fiabilidade (renovación de transformadores, incorporación ou renovación de 
sistemas de alimentación ininterrompida, compensación de enerxía reactiva, instalación de filtros economiza-
dores ou similares). 
e) Bono equipamento: renovación do equipamento consumidor de enerxía como cafeteiras, lavalouzas, lavado-
ras, secadoras, pasadoras de ferro, vending, mobles frigoríficos, autoservizo e calquera equipamento de consu-
mo enerxético propio do establecemento, sempre que se poida acreditar unha cualificación enerxética B ou 
superior 
f) Bono climatización: equipamentos que permitan reducir o consumo de enerxía das instalacións de climatiza-
ción, ventilación e auga quente sanitaria.  
g) Bono inmótica: sistemas domóticos e/ou inmóticos que permitan xestionar a enerxía e o gasto enerxético de 
forma máis eficiente. No caso de sistemas de telemedida intelixentes que permiten monitorizar as instalacións 
e detectar consumos anómalos, consideraranse elixibles se incorporan algún tipo de actuador ou automatismo, 
por exemplo enviando alarmas que advirtan de situacións non desexadas. Se só miden e analizan non se consi-
deran elixibles. 
 
Serán subvencionables os gastos e investimentos realizados entre o 1 de xaneiro e o 2 de outubro de 2023, den-
tro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.  
 
A contía da subvención será do 80 % do custo elixible da actuación. 

 

Máis información : https://cutt.ly/K9KOe6X  

 
Procedemento IN417Z  

 

https://www.aedlsada.gal/
https://cutt.ly/K9KOe6X
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AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL CONVOCA AXU-

DAS PARA PROXECTOS DE INVESTIMENTOS EN ACTIVIDADES NON 

AGRÍCOLAS (FONDOS EUROPEOS) 

Persoas e entidades beneficiarias: 

a) Microempresas e pequenas empresas situadas en zonas rurais. Para estes efectos, a definición de 

pequena empresa é a que resulta do Regulamento (UE) nº 651/2014, do 17 de xuño, polo que se de-

claran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior, en aplicación dos artigos 

107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (TFUE). 

b) Persoas físicas que residan nunha zona rural. 
c) Titulares dunha explotación agraria ou membros da súa unidade familiar, que diversifiquen as súas 
actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación. 
 
Serán subvencionables os proxectos destinados á: 
 
-Adquisición de bens de equipamento co obxectivo de mellorar, ampliar e/ou modernizar pequenas 
empresas que desenvolven actividades produtivas non agrarias nos seguintes sectores e ámbitos de 
actividade: 1º. Industrias, fábricas e locais destinados á produción de bens e materiais.. 2º. Transfor-
mación e/ou comercialización de produtos agrarios, cando o produto final do proceso de transforma-
ción e/ou comercialización derivado dos investimentos non estea incluído no anexo I do Tratado de 
funcionamento da Unión Europea (TFUE). Para este sector de actividade excluiranse aqueles proxectos 
cun orzamento elixible superior a 60.000 €. 3º. Prestación de servizos en calquera sector económico, 
con exclusión das empresas de servizos de maquinaria agrícola e forestal e das empresas de servizos 
enerxéticos. 4º. Prestación de servizos sociais (gardarías, coidado de anciáns, de persoas con discapa-
cidade, granxas escola...). 5º. Actividades de lecer, recreativas e deportivas. 6º. Artesanía e actividades 
artesanais. 7º. Actividades baseadas na innovación tecnolóxica e no comercio electrónico. 8º. Activida-
des nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial e veterinaria. 9º. Co-

mercio polo miúdo de produtos non incluídos no anexo I do TFUE. 
 
-Posta en marcha de novas actividades empresariais non agrícolas nas aldeas modelo 
declaradas con anterioridade á publicación da correspondente convocatoria destas axu-
das, nos mesmos sectores e ámbitos de actividade sinalados na letra a) do número 1 
deste artigo. 
 

Máis información  

https://cutt.ly/k9KQCs7  

https://www.aedlsada.gal/
https://cutt.ly/k9KQCs7
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CAMBIOS NA COTIZACIÓN AUTÓNOMOS ANO 2023 

 A Seguridade Social puso en marcha un simulador para que os autónomos poidan calcular a cota 

que pa-

gar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máis información: https://cutt.ly/q0HWAhg  

FUNDACIÓN FONTE 
 
A Fundación Fonte é unha 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 actividade, mediante a dotación 
dun fondo patrimonial da Fundación. 

 
                

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

 

 

https://www.aedlsada.gal/
https://cutt.ly/q0HWAhg
http://bit.ly/2rZKj3M
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                     Máis información: https://bit.ly/3vzJgVJ  

 

 

 

 

 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                       Máis información: https://bit.ly/3VYYT3P  

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/3vzJgVJ
https://bit.ly/3VYYT3P
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 MELLORAS NAS CONDICIÓNS DE TRABALLO  

DAS PERSOAS TRABALLADORAS  DO FOGAR 

 

 Terán idéntica protección social fronte ao desemprego.  
 Será de aplicación obrigatoria a ley de proteccíón de riscos laborais  
 No caso de insolvencia ou concurso por parte das persoas empregadoras a norma 

asegurará a cobertura indemizatoria do fogasa para as traballadoras/es do fogar.  
 Recoñecese  o dereito á información das condicións de traballo esixindo un contra-

to por escrito nos mesmos termos que o estatuto dos traballadores  que de non 
existir recoñecerase unha relación laboral con carácter indefinido a tempo comple-
to. 

. 

 Máis información: https://www.boe.es/.../2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-

14680.pdf 

 TÁBOA SALARIAL 2022:   https://bit.ly/3taTzQ7  

 

           COTIZACIÓN DE COIDADORES NON PROFESIONAIS  

 

 O Estado faise cargo das cotizacións a Seguridade Social dos coidadores non pro-

fesionais que se ocupen do coidado de  persoas dependentes. 

 

 Formulario Convenio de Coidadores non profesionais:  

                      https://bit.ly/3Aorkgo  

 Máis información: https://bit.ly/3lmou7o   

                                                       https://bit.ly/3vtuDCg  

https://www.aedlsada.gal/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf?fbclid=IwAR2cWFLrABtVyaQMYpgg1ctIX4XnVf8NBLogdbxnK6udq-tAKyd199GZdnk
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf?fbclid=IwAR2cWFLrABtVyaQMYpgg1ctIX4XnVf8NBLogdbxnK6udq-tAKyd199GZdnk
https://bit.ly/3taTzQ7
https://bit.ly/3Aorkgo
https://bit.ly/3lmou7o
https://bit.ly/3vtuDCg
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ORIENTACIÓN XURÍDICO-LABORAL GRATUÍTA 

 Firmouse un convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia e 

os Colexios Oficiais de Graduados Sociais da Coruña e Ourense, Pontevedra e Lugo para a prestación dun servizo de 

orientación xurídico-laboral para prestar un servizo gratuíto de orientación xuridico-laboal 

 Este servizo de Orientación Xurídico-Laboral gratuíto atenderá as consultas sobre: 

 As prestacións contributivas da Seguridade Social, en especial: xubilación, invalidez, viuvez, orfandade, prestacións 

familiares. 

 Prestacións non contributivas. 

 Prestacións de desemprego. 

 As relacións laborais dos traballadores: contratos, convenios, comprobacións salariais das nóminas, reclamacións sala-

riais, despedimentos, conflitos derivados da relación laboral. 

 Relacións laborais de estranxeiros/as en España. 

 Emprendemento. 

 Traballadores autónomos económicamente dependentes. 

 Igualdade. 

 Discriminación e acoso. 

 Resto de materias futuras que legalmente poidan incardinar dentro das competencias profesionais das persoas Graduadas 

Sociais 

 Poderán ser persoas beneficiarias do servizo da oficina de orientación Xurídica-Laboral calquera cidadán que 

non teña condición de empresario/a. Así mesmo, poderán ser beneficiarios/as deste servizo os traballadores autó-

nomos/as que se atopen en situación análoga á dun traballador/a por conta allea, que pretendan iniciarse como 

emprendedores/ras, así como os denominados TRADE. 

 É necesario solicitar cita previa no Colexio Oficial de Graduado Social e a consulta será presencial e atenderase 

persoalmente ao interesado. No caso de que non sexa posible poderá realizarse o servizo de forma telemática.  

                                                                                                     

 

 SOLICITUDE CITA PREVIA 

 

 

                      

 

 

 

 

 

https://www.aedlsada.gal/
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NOVIDADES NA PRESTACIÓN POR DESEMPREGO PARA O 2023 
A prestación contributiva por desemprego comúnmente chamada “ paro” é a axuda 
á que poden acceder todos os traballadores de España tras perder o seu emprego e 
contar con polo menos 360 días cotizados por traballo.  
Esta prestación sufrirá cambios nas cuantias a cobra debdio a subida o 3,6 % do  
IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples)  e a que modificase a por-
cenaxe de prestación a cobrar da base reguladora a partir dos 181 días de presta-
ción , 

 
 TOPES MÍNIMOS E MÁXIMOS DA PRESTACIÓN POR DESEMPREGO  “ PARO PA-

RA O 2023  
 Contía mínima sen fillos será 560 euros mensuais (80 % do IPREM máis o incre-

mento dunha sexta parte). 
 
 Contía mínima cun fillo/a ou máis será 749 euros mensuais (107 % do IPREM 

máis o incremento dunha sexta parte). 
 
 Contía máxima sen fillos será 1.225 euros mensuais (175 % do IPREM máis o 

incremento dunha sexta parte).  
  
 Contía máxima cun fillo/a para será 1.400 euros mensuais (200 % do IPREM 

máis o incremento dunha sexta parte). 
  
 Contía máxima dúas ou máis fillos/as será 1.575 euros mensuais (225 % do 

IPREM máis o incremento dunha sexta parte) 
 
 SUBIDA DUN 10% DA BASE REGULADORA DA PRESTACIÓN POR DESEMPREGO 

A PARTIR DOS 180 DÍAS, A CAL PASA DO 50 % AO 60% . (As persoas que  agora 

perciben o 50 %, a partir do 1 de xaneiro de 2023 pasarán a  cobrar o 60 % sen 

ter que facer ningún trámite). 

Máis información  
 https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22128.pdf  

 

 

https://www.aedlsada.gal/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22128.pdf
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CONTÍAS INGRESO MÍNIMO VITAL ANO 2023 

https://www.aedlsada.gal/
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                  DECLARACIÓN ANUAL DE RENDAS SUBSIDIO MAIORES DE 52 ANOS 
 

 Os beneficiarios do subsidio de maiores 52 anos deberán presentar cada ano unha declaración 
das súas rendas (DAR) acompañada da documentación que as xustifique.  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Podes presentar a DAR a través de PRE-SOLICITUDE :  https://bit.ly/3zukRC7    

CONTÍA DOS SUBSIDIOS POR DESEMPREGO  E RAI 2023 

 Para o 2023  a contía pasará a ser de 468 euros a 480 euros nos subsidios por desemprego 

(maiores de 52, axuda familiar, cotización insuficiente, etc) e as axudas extraordinarias (RAI, 

SEDE).  

                                                                   https://cutt.ly/805mVvZ                         

 

SUBSIDIO MAIORES DE 52 PARA OS FIXOS DISCONTINUOS 

 O Consello de Ministros do día 01/03/2022 aprobou  un RDL  cun conxunto de medidas destina-

das a evitar situacións de desprotección en colectivos vulnerables.Neste RDL   se recoñece o 

dereito do persoal fixo discontinuo  maior de 52 anos o dereito a percibir o subsidido de maio-

res de 52 anos cando cumpra os requisitos para acceder a el. 

https://bit.ly/3HCL0Rk   

 

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/3zukRC7
https://cutt.ly/805mVvZ
https://bit.ly/3HCL0Rk
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PERMITEN O ACCESO AOS CURSOS VINCULADOS A CERTIFICADOS DE  
PROFESIONALIDADE DAS PERSOAS SOLICITANTES DE HOMOLOGACIÓN DE ESTUDOS 

 

 Unha persoa alumna poderá participar nunha acción formativa sen ter a resolución da súa solicitude de homologa-
ción de títulos, pero o recoñecemento oficial da formación estará condicionado a que se produza a convalidación 
ou homologación dos estudos e que estes correspondan cos esixidos para o nivel do certificado que cursou. 

 No caso de que finalmente non se produza a homologación do título, os estudos realizados teranse, a nivel de 
homologación oficial, como non efectuados. 

 Rematada a acción formativa, a entidade deberá verificar, con carácter previo á solicitude dos diplomas dos parti-
cipantes, que o alumnado cumpre cos requisitos de titulación e estudos requiridos pola normativa vixente. 

 Se no momento do remate da acción formativa segue pendente de resolución a solicitude de homologación de 
títulos e estudos solicitados pola persoa alumna, non se poderá solicitar o diploma ata que esta estea resolta 
favorablemente e a entidade verifique o cumprimento do requisito de titulación requirido para cursar o nivel do 
certificado de profesionalidade correspondente. 

 

HOMOLOGACIÓN E CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS NON UNIVERSITARIOS  
      

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

cos procedementos de homologación e convalidación de Títulos e estudos es-

tranxeiros de educación non universitaria. 

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

PROCEDEMENTO DE ACREDITACIÓN 

 DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS  

 No RD. 143/2021 de 9 de marzo modificanse os requi-

sitos da experiencia laboral para  a acreditación das 

competencias profesionais . 

 

 Máis información : https://bit.ly/30Tuslv 
                                             https://bit.ly/3nBqCZ5  

 

https://www.aedlsada.gal/
https://emprego.xunta.gal/intranetorn/index.php/novas-menu-lateral/8-novas/339-sobre-o-acceso-aos-cursos-vinculados-a-certificados-de-profesionalidade-das-persoas-solicitantes-de-homologacion-de-estudos
https://emprego.xunta.gal/intranetorn/index.php/novas-menu-lateral/8-novas/339-sobre-o-acceso-aos-cursos-vinculados-a-certificados-de-profesionalidade-das-persoas-solicitantes-de-homologacion-de-estudos
http://www.edu.xunta.gal/portal/familiasealumnado/titulos
https://bit.ly/30Tuslv
https://bit.ly/3nBqCZ5
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INGRESO MÍNIMO VITAL  

 

 INFORMACIÓN E SOLICITUDE 

 

 GUÍA  

 

 CONSULTAR ESTADO DE SOLICITUDE 

         

  INFORMACIÓN E SOLCITUDE  
 

                SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 2023 

   
 O SMI para todas as actividades na agricultura, a industria e os servizos, sen distin-
ción de sexo nin idade dos traballadores, queda fixado en 1.080 euros brutos men-
suais en 14 pagas (15.120 euros brutos anuais). 
 
                                                          

                                                

NOVO NÚMERO SOLICITUDE  CITA PREVIA SEPE  

                   TEL.  91 926 79 70 

https://www.aedlsada.gal/
https://imv.seg-social.es/
https://imv.seg-social.es/
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresoMinVital/home.htm
https://imv.seg-social.es/
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS626F
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CAMBIOS  NA XESTIÓN DAS BAIXAS LABORAiS 
  
 As persoas traballadara que se atopen de baixa medica  xa non estarán obrigadas a entregar á 

empresa a súa baixa médica  
 
 Os médicos só emitirán a copia do parte para o empregado, ao que a compañía terá que acce-

der de maneira telemática. 

REFORMA LABORAL  
 

 

 

 

                                                                            https://bit.ly/3sS8uOQ  

PUBLICADA A LEY DE MEDIDAS URXENTES PARA 

A REDUCIÓN DA TEMPORALIDADE NO EMPREGO PÚBLICO  

 

 

 

     https://bit.ly/3qNU8fz  

PUBLICADA A LEY DE  EMPLEO 

 

 

 

                                 https://cutt.ly/k8xYb3S  

https://www.aedlsada.gal/
https://bit.ly/3sS8uOQ
https://bit.ly/3qNU8fz
https://cutt.ly/k8xYb3S
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CENTROS INSERCIÓN SOCIO-LABORAL TELÉFONO 

 

WEB/CORREO ELECTRÓNICO 

 

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 
981 623 654 sada@cruzroja.es  

R/ De la Iglesia  nº 30, portal 2 baixo ,Sada 

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 

GUÍA TRAMITES ON LINE : SEPE E  
EMPREGO GALICIA 

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
https://www.ecosdosur.org/
https://equuszebra.es/
https://www.sosracismogalicia.org/
https://www.aedlsada.gal/gl/noticia/138/guia-de-tramites-en-lina-en-emprego-galicia-e-sepe/
https://www.aedlsada.gal/gl/noticia/138/guia-de-tramites-en-lina-en-emprego-galicia-e-sepe/

